
1 
 

Міністерство освіти і науки України 

Науково-дослідний інститут українознавства 
 

 

 

 

 

 

 

ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ 

В УКРАЇНІ 

У КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: 

УКРАЇНОЗНАВЧЕ ОСМИСЛЕННЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2020 



2 
 

 

УДК 94 (477) 

ББК 63,5 (4УКР) 

Е 20 

 

 

Схвалено до друку Вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства МОН 

України (протокол №11  від 29 грудня 2020 р.). 

 

 

Рецензенти: 

Брехунець Н.С. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії й культури України та 

спеціальних історичних дисциплін, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди»; 

Крисаченко В.С. – доктор філософських наук, завідувач відділу військового та 

патріотичного виховання НДІУ. 

 

ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ У КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: 
УКРАЇНОЗНАВЧЕ ОСМИСЛЕННЯ. Автори: Фігурний Ю.С. (кер. авт. кол.), 

Безсмертна Н.С., Бойко С.М., Газізова О.О., Краснодемська І.Й., Наливайко С.С., Отрошко Л.Г., 

Семенова О.В., Турпак Н.В., Чирков О.А., Шакурова О.В. Київ: НДІУ, 2020. 190 с. 

 

Дизайн обкладинки – Сцібан О., науковий співробітник відділу інформаційного 

забезпечення та наукових комунікацій НДІУ. 

 

 

 

 

Колективну монографію підготовлено на виконання НДР «Етнокультурні процеси в 

Україні у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.», керівником якої є к.і.н. Фігурний Ю. С. Автори 

описали та охарактеризували засобами українознавства визначальні етнокультурні процеси в 

Україні в умовах її трансформації у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Аналіз етнокультурних 

процесів, міжетнічної та міжкультурної взаємодії в УРСР 1980-х рр. перебудовчого періоду 

розглянуто разом з етнокультурними процесами в українському суспільстві періоду 

становлення і подальшого розвитку незалежної України в їх нерозривній послідовності. Автори 

мають надію, що їх наукова праця посприяє осмисленню нагальних проблем українознавства та 

українського суспільства в етнокультурній сфері, оскільки вона відповідає життєво важливим 

духовно-культурним запитам сучасної України. Праця буде корисною науковцям, освітянам та 

усім, хто цікавиться минулим і сьогоденням України. 

 

 

                                                                                               © НДІУ МОН України, 2020 

                                                                                               © Колектив авторів, 2020 



3 
 

 

ЗМІСТ 

 

Вступ (Чирков О.,Фігурний Ю.)………………………………………….....................................   4 

Розділ 1. Етнокультурні процеси в Україні в кінці ХХ – на поч. ХХІ ст.: огляд праць 

(Бойко С.)............................................................................................................................................ 

 

 8 

Розділ 2. Специфіка українознавства як науки та його місце в етнокультурному розвитку 

України (Наливайко С.)..................................................................................................................... 

 

17 

Розділ 3. Аналіз головних тенденцій зміни підходів до наукового дослідження генези 

українського народу та етнокультурних процесів кінець ХХ – початок ХХІ ст. (Фігурний 

Ю., Шакурова О.)…………………................................................................................................ 

 

 

24 

Розділ 4. Головні тенденції та періоди етнокультурного розвитку України від середини 

1980-х років до сьогодні (Чирков О.)............................................................................................... 

 

33 

Розділ 5. Проблема ідентичностей в етнокультурному просторі України 

5.1. Етнокультурні процеси й національна ідентичність: шляхи взаємозв’язку (Бойко С.)..... 

 

48 

5.2. Український етнокультурний комплекс – основа української національної ідентичності 

(Фігурний Ю.)..................................................................................................................................... 

 

51 

5.3. Вплив етнічної ідентичності на збереження та розвиток української етнокультурної 

самобутності (Шакурова О.)....................................................................................................... 

 

57 

5.4. Вплив радянської ідентичності на соціо- та етнокультурні процеси  українського 

суспільства (Семенова О.)................................................................................................................. 

 

64 

Розділ 6. Зміни мовної ситуації на Донеччині у контексті сучасних етнокультурних 

тенденцій в Україні (Чирков О., Безсмертна Н.)………….......................................................... 

 

  70 

Розділ 7. Метаморфози пізнання етнокультурного процесу у світлі сучасної ДНК-генеалогії 

(Наливайко С.)................................................................................................................................... 

 

  82 

Розділ 8. Роль української діаспори в етнокультурних процесах в Україні на зламі 

тисячоліть) 

 

 

8.1. Вплив зарубіжних українців на процеси національного відродження в період 

відновлення Української держави (кінець ХХ ст.) (Краснодемська І.)……………………… 

 

 97 

8.2. Теоретична модель етнокультурних взаємин української діаспори та України (1985–

1995) (Отрошко Л.)........................................................................................................................... 

 

 110 

Розділ 9. Вплив неоголошеної російсько – української гібридної війни на сучасні 

етнокультурні процеси в Україні 

 

9.1. Суспільно-політичні та етнокультурні наслідки агресії Російської Федерації супроти 

України (Фігурний Ю.)..................................................................................................................... 

 

118 

9.2. 9.2. Вплив російського деструктивного чинника на формування національно-культурної 

ідентичності українського суспільства (Семенова О.).................................................................. 

 

128 

Розділ 10. Зміни в системі ідентичностей внутрішньо переміщених осіб у процесі їх 

соціальної та етнокультурної інтеграції в нові територіальні громади (Газізова О.)............... 

 

133 

Розділ 11. Проблеми української філософії етнокультури в творчості Сергія Кримського. 

(Турпак Н.). ................................................................................................................................ 

 

143 

Висновки (Фігурний Ю.)................................................................................................................. 151 

Використані джерела та література (упорядкував Чирков О.)                                                      153 

Список публікацій виконавців НДР за період 2015–2020 років (не повний)....................... 171 

Інформація про авторів................................................................................................................. 189 

 



4 
 

ВСТУП 

 

Криза комуністичної ідеології, розпад Союзу Радянських Соціалістичних Республік (далі – 

СРСР) та необхідність розробки й реалізації власної української політики актуалізували 

українознавчі дослідження та українознавчу освіту. У процесі унезалежнення України виникла 

потреба поглиблення наукового пізнання етнокультурних процесів в Україні та наукового 

забезпечення впливу на них з метою зменшення рівня потенційної конфліктності на 

етнокультурному ґрунті, спрямування у бажане для сталого розвитку держави і суспільства 

річище. Важливо було відійти від підходів наукового комунізму, переорієнтуватися на 

українознавче самопізнання (на рівні індивіда та всього суспільства). Наукових праць, що 

відповідають цій меті, на жаль, небагато, а ті, що є, не охоплюють комплексно, не висвітлюють 

в історичній послідовності, з наведенням системи причинно-наслідкових зв’язків явище 

етнокультурних процесів від часів Перебудови в СРСР до періоду неоголошеної російсько-

української гібридної війни. Тема є актуальною для українського суспільства, і сьогодні ще 

недостатньо осмислена й висвітлена.  

Реальна політика держави у сфері етнокультурного розвитку суспільства була недостатньо 

активною, послідовною та цілеспрямованою, аби усунути етнокультурні виклики та загрози, 

виключити використання етнокультурного чинника для дестабілізації та дезінтеграції країни. 

Агресія Російської Федерації (далі – РФ) призвела до усвідомлення українським науковим 

середовищем того, що етнокультурні процеси є вагомим чинником міжнародних відносин та 

суспільно-політичного поступу держави, на новому рівні актуалізувала дослідження 

етнокультурної сфери, додала українській владі та більшій частині соціуму рішучості у 

створенні української помісної православної церкви, сприятливіших умов для повноцінного 

функціонування української мови та української культури, посилення позицій українського 

кінематографу, української книги, української музики, української преси тощо. У зв'язку з 

російською воєнною агресією та активним використанням РФ (для дестабілізації ситуації в 

Україні) етнокультурних чинників (мови, культури, релігії, світогляду, етнічної самосвідомості, 

історичної пам'яті тощо) зросла суспільна потреба у поглибленні та переосмисленні наявних 

знань про етнокультурні процеси, що відбувалися упродовж останніх трьох десятиліть та 

відбуваються сьогодні.  

Осмислення етнокультурної проблематики є одним з головних напрямів науково-дослідної 

діяльності Інституту українознавства від початку його заснування у 1992 р. та головним 

напрямком роботи відділу української етнології. Це відображено у численних публікаціях 

вітчизняних дослідників, а також виконавців науково-дослідної роботи (далі – НДР). 

Колективна монографія «Етнокультурні процеси в Україні (1985–2017)» підготовлена 

авторським колективом з одинадцяти науковців НДІ українознавства на виконання НДР 

«Етнокультурні процеси в Україні (1985–2017)» (№0115U002511, 2018–2020 рр). Керівником 

авторського колективу є к.і.н., завідувач відділу української етнології НДІУ Ю. С. Фігурний. 

Виконавцями НДР були працівники відділу української етнології, відділу історичних студій, 

відділу філософії та геополітики НДІУ. 

Об’єктом дослідження є сучасний історичний розвиток українського суспільства, 

предметом дослідження – етнокультурні процеси в Україні у період від середини 1980-х рр. до 

сьогодення. Головною метою дослідження було охарактеризувати засобами українознавства 

визначальні етнокультурні процеси в Україні в умовах її трансформації у кінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. Саме в цей період суспільно-політичні й соціально-економічні умови буття українського 

населення зазнавали докорінних змін. Досліджуваний період охоплює останній етап існування 

СРСР, від початку Перебудови, до нашого часу. Розгляд етнокультурних процесів, притаманних 

часу Перебудови й розпаду СРСР, здійснено разом з етнокультурними процесами в 
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українському суспільстві періоду становлення і подальшого розвитку незалежної України в їх 

нерозривному зв’язку. 

Підготовлена раніше колективна монографія англійською мовою «Ethnocultural Processes 

in Ukraine in the Late Twentieth – Early Twenty First Centuries» є основою цієї монографії, більшої 

за обсягом приблизно в 1,7 раза.  

Автори праці зробили спробу систематизувати, доповнити, узагальнити, синтезувати, 

переоцінити знання у галузі етнокультурних процесів з погляду суспільно-історичних викликів, 

що постали чи загострилися останнім часом перед Україною; змоделювати зміни підходів до 

наукового пізнання етнокультурних процесів, а також етнокультурного розвитку України від 

1985 р. до сьогодні.  

Дослідження спрямоване на розкриття історичної зумовленості етнокультурних процесів, 

їх непослідовного перебігу та неоднозначного, суперечливого спрямування, характеристику їх 

засобами українознавства; осмислення впливу найважливіших історичних подій (розпаду СРСР, 

відновлення суверенітету й політичної незалежності України, Революції гідності, протистояння 

російській експансії тощо); узагальнення знань про зміни у міжкультурній взаємодії українських 

громадян; характеристику тенденцій, що помітні у функціонуванні української та 

кримськотатарської традиційних культур; порівняння визначальних етнокультурних процесів 

постколоніальної України та УРСР (другої половини 1980-х рр.); оцінку взаємозв’язків між 

російською гібридною агресією та сучасними етнокультурними процесами в Україні.  

Дослідження базується на комплексному, міждисциплінарному, системному підходах, із 

застосуванням методичного інструментарію українознавства, принципів історизму, 

об'єктивності, соціального підходу, альтернативності, що дає можливість різнобічно, всеохопно 

охарактеризувати етнокультурні процеси, які відбувалися в Україні упродовж понад трьох 

десятиліть, встановити їх історичну зумовленість та причинно-наслідкові зв’язки з іншими 

сферами буття українського суспільства. Етнокультурні процеси в Україні висвітлюються у 

часовій послідовності від початку періоду Перебудови в СРСР до сьогодення. Проте на 

попередній історичний розвиток України також звернуто увагу, оскільки значною мірою він 

зумовив перебіг сучасних етнічних, демографічних, міграційних, політичних та інших процесів. 

Окрім загальнонаукових, а також етнологічних, соціологічних, статистичних, географічних, 

демографічних, політологічних методів, використовуються хронологічний, синхронний, 

ретроспективний та інші методи історичного пізнання. Використано матеріали польових 

етнографічних досліджень, здійснених виконавцями НДР та іншими дослідниками, а також 

результати соціологічних опитувань, оприлюднених у наукових працях та засобах масової 

інформації (далі – ЗМІ). Дослідники використали також власні спогади та метод включеного 

спостереження.  

Важливою новизною у методичних підходах є розгляд етнокультурних процесів, 

притаманних останньому етапу існування СРСР, разом з етнокультурними процесами в 

українському суспільстві періоду становлення і подальшого розвитку незалежної України в їх 

нерозривній послідовності. Такий підхід дає можливість охарактеризувати за єдиними 

критеріями весь історичний проміжок, упродовж якого відбувалася зміна визначального 

напрямку етнокультурних процесів, систематизувати причини цього, окреслити час початку 

руйнування старих та формування нових тенденцій, які були визначальними в період 

незалежності України, а також визначити час, коли відбувся «момент перелому» головних 

напрямків етнокультурних процесів.  

Поєднання зазначених підходів із загальнонауковими методами та методами історичних 

наук (зокрема, нового напрямку ДНК-генеалогії), статистики населення, демографії, соціології, 

політології, соціальної географії тощо робить застосовувану методику спеціальною, 

притаманною лише цьому дослідженню. Дослідники широко застосовують соціометричні 
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методи. Програма опитування містить і такі питання, яких ще не було у попередніх опитуваннях 

(пов'язані з етнічною, культурною, мовною, конфесійною самоідентифікаціями громадян).  

У монографії узагальнено значну частину одержаних науковцями результатів виконання 

дослідних завдань. Серед дослідних завдань були такі: розробити концепцію історичної 

зумовленості сучасних етнокультурних процесів в Україні; розкрити зміну підходів до 

наукового пізнання етнокультурних процесів, міжетнічної та міжкультурної взаємодії; 

охарактеризувати зміну визначального напрямку етнокультурних процесів у період 

демократизації і дезінтеграції СРСР, здобуття Україною суверенітету й незалежності; оцінити 

зв’язок між залишками радянської спадщини в етнокультурній сфері України та сучасними 

етнокультурними процесами; охарактеризувати систему чинників збереження і розвитку 

української та кримськотатарської етнокультурної самобутності (1985–2017). Результати 

дослідження, що характеризують головні етнокультурні зміни, пояснюють їх причини, 

суспільно-історичну й політичну зумовленість, можливість свідомого впливу на них з боку 

суспільства, необхідні для подолання сучасних гострих суспільних проблем та запобігання їх 

появі у майбутньому.  

Структурно праця складається із вступу, 11 розділів (частина з яких містить підрозділи), 

висновків та списку використаних джерел і літератури. Кожен розділ праці також містить 

висновки. Розділи відрізняються за науковою новизною вмісту, обгрунтованістю одержаних 

результатів, докладністю розгляду питань. Проте кожен з розділів праці доповнює загальну 

картину етнокультурного розвитку українського суспільства. Головні підсумки дослідждення 

наведено у висновках. 

Дослідження грунтується на широкій джерельній базі, яка складається з наукових 

публікацій історичного, політологічного, соціологічного, культурологічного, лінгвістичного, 

етнологічного, філософського спрямування, а також на законодавчих документах, публікаціях 

ЗМІ, соціологічних опитуваннях. Автори активно використовували власні публікації з даної 

теми. Список використаних джерел містить понад 200 позицій. Результати НДР висвітлено 

також у понад 80 наукових працях (статтях, повідомленнях, рецензіях тощо), та виголошених 62 

доповідях оприлюднених на 34 Міжнародних і Всеукраїнських наукових заходах (конференціях, 

круглих столах, читаннях тощо). 

Отримані результати дослідження можуть використовуватись науковцями для 

поглиблення знань за предметом дослідження та для розгляду інших суміжних тем. Одержані 

результати необхідні для формування (у дітей і молоді) чи підвищення (у дорослих) рівня 

етнокультурної компетентності, обізнаності, для формування чи зміцнення мовного, 

культурного, етнічного, релігійного, історичного й політичного складників національної 

самосвідомості на основі сучасних наукових знань про Україну й українство. Розроблені за 

результатами дослідження рекомендації готові для використання з метою прискорення 

подолання негативних наслідків російщення України, совєтизації та комунізації національної 

свідомості. Опубліковані та впроваджені в освітню практику результати сприятимуть інтеграції 

України до європейського цивілізаційного простору, як самобутнього культурноісторичного 

явища, підвалиною якого є українська етнічність. Отже, одержані результати доцільно 

використовувати у прикладних дослідженнях українознавчого спрямування, а також 

безпосередньо в освіті, політичній діяльності громадян та організацій, у державному управлінні, 

журналістиці. 

Разом із тим, треба зазначити, що не все заплановане виконавцями науково-дослідної 

роботи у 2017 р. було реалізовано у повному обсязі у цій колективній монографії. На заваді 

стали об’єктивні й суб’єктивні чинники. Так, всі три роки виконання НДР, а саме впродовж 

2018 – 2020 років, НДІУ фінансувався МОН України не у повному обсязі. Недостатнє 

фінансування спричнило переведення переважної більшості виконавців НДР на 0,75 посадового 

окладу, а декого навіть на 0,5. Така недофінансованість призвела до скорочення робочого дня та 
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суттєвої демотивації наукових працівників, які для фінансового забезпечення власних родин 

змушені були шукати додаткові засоби заробляння грошей в інших сферах народного 

господарства України. Все це вельми шкодило науковій праці у НДІУ. 

Також, до виконання НДР у 2018 – 2020 рр. тимчасово залучалися колеги-українознавці, 

що не мали власних НДР (на строк від 1 місяця до 1 року). Коефіцієнт корисної дії цих 

працівників не завжди був високий, оскільки ця тимчасовість перебування у складі колективу 

НДР, недостатня обізнаність з тематикою дослідження, наявність власних наукових зацікавлень 

тощо, все це суттєво ускладнювало їхні наукові пошуки саме з етнокультурної проблематики. 

Попри всі перераховані труднощі виконавці НДР спромоглися осмислити величезний 

масив інформації та отримати результати, що суттєво розвивають наявні на сьогодні наукові 

знання, відповідають сучасному рівню осягнення та розв’язання українознавчої проблематики 

загалом, і етнокультурної зокрема. 

Автори колективної монографії мають надію, що підготовлена ними наукова праця 

допоможе учням, вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, працівникам позашкільної 

освіти, студентам (бакалаврам і магістрам), аспірантам, докторантам, викладачам вищих 

навчальних закладів, науковцям та всім небайдужим до минулого, сьогодення і майбуття 

України громадянам, осмислити етнологічні та етнокультурні проблеми українознавства.  
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РОЗДІЛ 1. 

ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧ. ХХІ СТ.: 

ОГЛЯД ПРАЦЬ 
 

Науковий та суспільний інтерес до етнокультурних процесів в Україні в кінці ХХ – на 

поч. ХХІ ст. є виправданим і достатньо актуальним у сучасних умовах викликів і загроз, адже 

від того, наскільки точно будуть визначені роль і місце етнокультурних процесів у вітчизняній 

орієнтаційній та ціннісній системах, значною мірою залежить територіальна цілісність і 

національна безпека України
1
. Тому аналіз особливостей етнокультурних процесів в Україні 

перетворюється на справу державної ваги, а його успішне здійснення залежить від визначення 

стану дослідження окресленої проблеми та вивчення її найбільш перспективних напрямів. 

У рамках дослідження етнокультурних процесів в Україні в кінці ХХ – на поч. ХХІ ст. 

особливого значення набули дискурси, які розкривають історичні, політологічні, соціально-

економічні, цивілізаційні, культурні, духовні, освітні, лінгвістичні, етнопсихологічні, 

етнологічні, етнографічні, регіональні, демографічні, релігійні, міграційні та інші особливості 

розвитку держави. 

Історики етнокультурні процеси в Україні висвітлюють у контексті відповідної 

історіографічної ситуації; філософи – в контексті врахування національних ціннісно-смислових 

домінант; освітяни досліджують етнокультурні процеси з точки зору освітньої політики впливу 

на суспільну свідомість, культуру, національну ідентифікацію суспільства; психологи детально 

досліджують етнічні особливості психіки як окремого індивіда, так і суспільства в цілому; 

політологи досліджують етнокультурні процеси з точки зору політики держави, законодавчих 

документів, розроблення механізмів прогнозування та уникнення конфліктних ситуацій; 

археологи досліджують етнокультурні процеси в Україні, вивчаючи питання етногенезу; 

соціологи – досліджуючи взаємозв’язки етнічних і соціально-економічних зв’язків; 

мистецтвознавці – досліджуючи етнічну своєрідність окремих компонентів художньої культури; 

лінгвісти – вивчаючи етнолінгвістичні процеси. Етнічні аспекти також висвітлюються в 

економічних і демографічних працях, в роботах етнічної антропології, етнографії, етногеографії, 

етноботаніки та інших дисциплін.  

Таке різноманіття напрямів дослідження цілком очевидне, оскільки етнічні процеси в тій 

чи іншій мірі пов’язані з усіма сферами життя людства. Єдина суттєва різниця для кожної з 

наведених вище дисциплін (суспільних і природничих) полягає лише в точці зору, з якої 

відбувається тлумачення теорії етносу й розгляд етнокультурних процесів. 

За визначенням М. Ярмоленко, науковий доробок учених з точки зору історіографії 

можна умовно поділити на три групи: 1) праці радянської доби; 2) дослідження сучасних 

українських учених; 3) публікації зарубіжних дослідників
2
. 

Науковці радянської доби (Л. Бардагова, Ю. Ганковський, Ф. Горовський, 

В. Городяненко, С. Гріх, М. Кладіна, Н. Комаренко, О. Кущ, Л. Лаврова, Ю. Поплинський, 

С. Торшина та інші) етнокультурні процеси в Україні висвітлювали в основному в контексті 

політики пролетарського інтернаціоналізму з поблажливим ставленням до регіональної 

специфіки. Одним із визначних напрямів національної політики СРСР була тотальна 

русифікація, яка проводилася під прапором інтернаціонального виховання. Ігнорування 

об’єктивних умов розвитку людської спільноти відбувалося в рамках реалізації основних 

положень псевдонаукової теорії утворення її нового типу – «радянського народу». Дослідження 

                                                           
1
 Газізова О. Загрози національній безпеці в гуманітарній площині: ціннісно-смислові аспекти. Українознавчий 

альманах. 2020. Вип. 27. С. 61–69. 
2
 Ярмоленко М. І. Регіональні особливості етнокультурних процесів в Україні другої половини ХХ ст.: 

історіографія. Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. Число 22. Вип. 6. Серія: Історичні науки / М-во освіти і 

науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2015. С 15–26.   
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процесу інтернаціоналізації суспільного життя здійснювалося через показ провідної ролі 

робітничого класу. Розуміння об’єктивної зумовленості процесу глобалізації економіки і 

створення тісних міжреспубліканських економічних зв’язків робило дослідження 

інтернаціонального виховання мешканців СРСР особливо вагомим.  

Ю. Ганковський зауважував, що науковці радянської доби (особливо прихильники 

комуністичної ідеології) фокусували увагу читачів не на правах і культурі людини, а сфері 

класових відносин, класової боротьби та політиці пролетарського інтернаціоналізму
1
.  

Н. Комаренко в монографії «Дружба і співпраця народів СРСР. Українська радянська 

історіографія» зазначав, що науковці радянської доби у своїх працях звертали увагу в 

основному на передумови зближення соціалістичних націй, процеси інтернаціоналізації 

суспільного життя, розповсюджували критику буржуазних фальсифікацій утворення і 

функціонування нової історичної спільності – радянського народу
2
.  

Визначаючи типологію етнічних процесів, учені радянської доби виділяли асиміляцію, 

консолідацію і міжетнічну інтеграцію. Підвиди інтеграційних процесів (консоціативний, 

сеґреґаційний та симбіозний) виокремив, зокрема, Ю. Бромлей, зауважуючи, що 

консоціативний процес передбачає певну культурну спільність і виникає поміж тими «чужими», 

які мають однаковий статус, при сеґреґаційному процесі взаємодіють ті етнічні спільноти, 

частина з яких перебуває в нерівноправному становищі, симбіозний процес (комбінована 

діяльність між етнічними спільнотами)
3
.  

Ф. Горовський та Л. Лаврова вважали, що міжетнічна інтеграція породжує всебічну 

взаємодію народів і націй, результатами якої є поступове зближення культурних і побутових 

традицій, а, отже, «формування загалом радянської свідомості» 
4
.  

Сучасні українські дослідники (Я. Верменич, І. Курас, Л. Нагорна, О. Майборода, 

І. Монолатій, С. Римаренко та інші) етнокультурні та етнополітичні процеси в Україні почали 

досліджувати, відкидаючи будь-які ідеологеми радянської доби. За їх визначенням Україна 

протягом кількох повоєнних десятиріч була досить жорстко інтегрована в загальну структуру не 

тільки СРСР, але й всієї соціалістичної системи. Вона перетворилася після ліквідації збройного 

опору УПА на типову радянську республіку, яка могла розглядатися у якості еталону 

національного утворення в рамках існування комуністичної системи із жорстким контролем над 

існуванням національних символів та цінностей. 

О. Майборода розкрив специфічні форми етнополітичної та етнокультурної поведінки 

новітнього соціуму (автономізм, акультурація, ізоляціонізм, сепаратизм) та її характер 

(агресивний, конформістський та ін.). На його думку, поведінка етнічної групи, як правило, 

орієнтується на можливості, які їй надає центральна влада. Рівень цієї активності нерідко 

визначається архетипами етнічної пам’яті про зазнану кривду, рівнем етнонаціональної 

свідомості та прагненням до етнополітичного ренесансу
5
. Водночас, дискусійною є теза 

науковця про те, що українці належать до тих народів, які мирилися з гегемонією інших націй в 

обмін на участь у вигідних імперських проектах
6
.  

У працях І. Монолатія на прикладі суспільно-політичного життя Галичини і Буковини 

модерної доби проаналізовано політичні виміри етнічності, етнонаціональної сфери, 

                                                           
1
 Ганковский Ю. Интернациональное значение опыта решения национального вопроса в СССР. Советская 

этнография. 1972. № 4. С. 3–15. 
2
 Комаренко Н. В. Дружба и сотрудничество народов СССР. Украинская советская историография. Киев: Наукова 

думка, 1984. С. 107. 
3
 Бромлей Ю. Очерки теории этноса. Москва: Наука, 1983. С. 238–239. 

4
 Горовський Ф. Я. Культура міжнаціонального спілкування. Київ: Політвидав України, 1988. 160 с. (с. 26–27). 

5
 Майборода А. Теория етнополитики в западном обществоведении: структура и принципы исследования. Київ: 

Наук. думка, 1993. С. 17. 
6
 Майборода А. Теория етнополитики в западном обществоведении: структура и принципы исследования. Київ: 

Наук. думка, 1993. С. 166. 



10 
 

міжетнічної культурної взаємодії в умовах поліетнічного суспільства, охарактеризовано 

етнополітичні платформи і стратегії діяльності перших політичних партій, створених за 

етнічним принципом, простежено ґенезу етнічного каталізатора політичної та культурної 

мобілізації, актуалізовано можливі компроміси та консенсуси формалізованих і 

неформалізованих етнополітичних структур (секторів).  

Пріоритетними напрямами діяльності етнічних політичних секторів означеної доби 

І. Монолатій вважає такі: захист мов, вимоги запровадження автономії в її територіальному та 

екстериторіальному варіантах, реформування виборчого законодавства, здобуття оптимальних 

передумов для збереження культурних ресурсів етнічностей, захист інших групових інтересів.  

У своїх роботах І. Монолатій зазначає, що «для здобуття паритетних з титульним 

етносом прав усі без винятку етнічні меншини домагалися створення оптимальних умов для 

збереження власних культурних ресурсів. Це визначало головний критерій в їхньому баченні 

міжетнічного компромісу різностатусних етнонаціональних спільнот: інтеграцію в 

«свою»/«чужу» державу на правах рівностатусних етнічних суб’єктів політичної нації»
1
.  

Проблемам етнополітики й регіоналізму в Українському державотворенні приділяють 

увагу вчені Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Кураса НАН України, 

зокрема І. Курас і В. Солдатенко (у працях «Етнополітика: історія і сучасність»
2
, «Євреї в 

незалежній Україні: проблеми наукових досліджень»
3
, «Соборництво і регіоналізм в 

Українському державотворенні (1917–1920 рр.)»
4
), узагальнена інформація представлена в праці 

«Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості»
5
.  

Україну та українство в етнокультурних процесах досліджують і науковці Науково-

дослідного інституту українознавства (праці «Україна й українство в етнокультурних процесах: 

концептуальні узагальнення»
6
, «Основні концепції етногенезу українського народу: вітчизняна 

історіографія (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)»
7
, «Давній Галич»

8
, «Давній Галич – 

етнокультурний центр середньовічної України»
9
 та інші). Особливості символотворення в 

українському етнокультурному розвитку вивчає Л. Отрошко
10

, етнокультурний розвиток й 

етнічні процеси на українських теренах досліджують Ю. Фігурний, Л. Залізняк
11

, Шакурова О.
12

 

та інші. 

Регіонально-історичний та політико-аналітичний напрями розвитку України досліджують 

І. Зварич (у праці «Етнополітика в Україні: регіональний контекст
»13 

), Я. Верменич (у роботах 

                                                           
1
 Монолатій І. Інші свої. Політична участь етнічних секторів пізньогабсбурзьких Галичини і Буковини. Івано-

Франківськ: Лілея – НВ, 2012. С. 315. 
2
 Курас І. Етнополітика: історія і сучасність. Статті, виступи, інтерв’ю 90-х років. Київ: ІПіЕНД, 1999. 656 с. 

3
 Курас І. Євреї в незалежній Україні: Проблеми наукових досліджень. Політика і час. 1994. № 8. С. 42–46. 

4
 Курас І. Ф., Солдатенко В. Ф. Соборництво і регіоналізм в Українському державотворенні (1917–1920 рр.)  Київ: 

ІПіЕНД, 2001. 246 с. 
5
 Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості / гол. редкол. Ю. Левенець; кер. авт. кол. М. Панчук. 

Київ: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2011. 396 с. 
6
 Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення: колективна монографія / авт. кол: 

Баран В. Д., Бойко С. М., Гула О. Г., Залізняк Л. Л., Наливайко С. С., Отрошко Л. Г., Присяжна Т. М., 

Фігурний Ю. С., Чирков О. А., Шакурова О. В., Шостак М. В. Київ: НДІУ, 2018. 304 с. 
7
 Шакурова О.В. Основні концепції етногенезу українського народу: вітчизняна історіографія (кінець ХІХ – 

початок ХХІ ст.). К., 2017. 272 с. 
8
 Баран В., Томенчук Б., Фігурний Ю. Давній Галич. К, 2017. 133 с. 

9
 Баран В. Давній Галич – етнокультурний центр середньовічної України. Українознавство. 2017. №3(64). С. 74–81. 

10
 Отрошко Л. Особливості символотворення в українському етнокультурному розвитку. Етнічна історія народів 

Європи. 2017. Вип. 53. С. 145–149. 
11

 Залізняк Л., Фігурний Ю. Результати роботи Овруцької етно-археологічної експедиції інститутів українознавства 

МОНУ та археології НАНУ у 2016 році. Українознавство. 2016. №2. С. 136–146. 
12

 Фігурний Ю., Шакурова О. Зміна підходів до наукового дослідження генези українського народу у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ століття. Українознавство. 2019. Вип. 2 (71). С. 123–139.  
13

 Зварич І. Етнополітика в Україні: регіональний контекст. Київ: Дельта, 2009. 320 с. 
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«Історична регіоналістика в Україні», «Нова локальна історія та історична регіоналістика: 

експлікація термінів»
1
, «Територіальна організація в Україні як наукова проблема: регіонально-

історичний та політико-аналітичний виміри»
2
), М. Ярмоленко (у праці «Регіональні особливості 

етнокультурних процесів в Україні другої половини ХХ ст.: історіографія»
3
 та ін.). 

За визначенням М. Ярмоленко, проблеми регіоналізації країни є складовими об’єктивних 

глобальних процесів, характерних для всіх пострадянських держав, які тривалий час перебували 

в максимально централізованій системі тоталітарного режиму з його прагненням до уніфікації 

етнокультурних процесів. Регіональні особливості етнокультурних процесів на українських 

теренах, як зауважує науковець, активно обговорюються у колах як українських, так і 

західноєвропейських дослідників, особливо у контексті визначення перспектив України, адже 

«існування певних регіональних відмінностей у світогляді населення України в сучасних умовах 

було використане для ведення Російською Федерацією так званої «гібридної» війни, яка 

передбачає, серед іншого, масштабне інформаційне протистояння, з метою забезпечення якого 

нерідко використовується міфологізація минулого як в цілому країни, так і її окремих регіонів»
4
. 

Водночас вітчизняні науковці відзначають, що механічне запозичення 

західноєвропейських ідей регіоналізму в українських реаліях неприйнятне через паралельне 

протікання процесів становлення державності і подальшої консолідації української нації як 

багатоетнічної, полікультурної спільноти
5
.  

Наслідки урядової політики за різних державних утворень щодо етнічної сфери 

Закарпатського регіону та Криму в контексті загальних суспільних змін за часів радянського 

режиму та після розпаду СРСР розкрито у праці «Закарпаття в етнополітичному вимірі»
6
, 

перебіг та наслідки примусової депортації кримськотатарського народу, вірмен, болгар, греків 

та німців у роки Другої світової війни, політико-правові аспекти їх повернення на батьківщину, 

інтеграцію в українське суспільство та події в Криму в умовах російської агресії висвітлено в 

збірниках «Крим в етнополітичному вимірі»
7
, «Крим та Донецький край в умовах російської 

агресії: гуманітарні, соціополітичні та безпекові виміри»
8
, у дисертаційному дослідженні 

В. Ширая «Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця ХХ – початку ХХІ 

ст.», у роботах О. Газізової («Національна культура та освіта в контексті етнополітики 

більшовицького режиму в Кримській АРСР у 1920-1930-х рр. XX століття»
9
, 

«Кримськотатарський рух у просторі державної етнополітики: регіональний вимір 

                                                           
1
 Верменич Я. Нова локальна історія та історична регіоналістика: експлікація термінів. Регіональна історія 

України. 2007. Вип. 7. С. 19–22. 
2
 Верменич Я. Територіальна організація в Україні як наукова проблема: регіонально-історичний та політико-

аналітичний виміри. Київ: Інститут історії України, 2008. 160 с. 
3
 Ярмоленко М. І. Регіональні особливості етнокультурних процесів в Україні другої половини ХХ ст.: 

історіографія. Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. Число 22. Вип. 6. Серія: Історичні науки / М-во освіти і 

науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2015. С 15 -26.  
4
 Ярмоленко М. І. Регіональні особливості етнокультурних процесів в Україні другої половини ХХ ст.: 

історіографія. Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. Число 22. Вип. 6. Серія: Історичні науки / М-во освіти і 

науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2015. С 16.  
5
 Курас І. Етнополітика: історія і сучасність. Статті, виступи, інтерв’ю 90-х років. Київ: ІПіЕНД, 1999. С. 203. 

6
 Закарпаття в етнополітичному вимірі. Київ: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України. 2008. 682 с. 

7
 Крим в етнополітичному вимірі. Київ: Світогляд, 2005. 533 с. 

8
 Газізова О., Бойко Т., Хоменко О., Іванець А., Зінченко А., Надтока Г. Крим та Донецький край в умовах 

російської агресії: гуманітарні, соціополітичні та безпекові виміри: Монографія. 2019. 
9
 Газізова О.О. Національна культура та освіта в контексті етнополітики більшовицького режиму в Кримській 

АРСР у 1920-1930-х рр. XX століття. Українознавство. 2016. № 2. C. 103–112. 
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всеукраїнської соборності»
1
, «Загрози національній безпеці у сфері ідентичності етнічних груп 

Криму на початку ХХІ століття»
2
.  

Етнічний чинник в агресії Російської Федерації проти України у своїх працях розкриває 

О. Чирков
3
. Т. Бойко, О. Хоменко, Л. Зінченко

4
 досліджують проблеми політизації сучасних 

етнонаціональних процесів у Донецькому краї та освітні проблеми в цьому регіоні 
5
. 

Київськими етнополітологами А. Шлепаковим, В. Євтухом і О. Шамшуром через призму 

критики зарубіжних концепцій етнокультурних процесів узагальнено взаємодію домінуючої та 

підкореної груп, корінних та іммігрантських (діаспорних) етнонаціональних спільнот у США та 

Канаді новітньої доби, актуалізовано теорію «культурного плюралізму» та розкрито вплив 

суспільно-політичного і етноконфесійного фактора на міжетнічну взаємодію, життя і побут 

зарубіжних українців
6
. 

Л. Нагорна досліджує питання національної й регіональної ідентичності в Україні (праці 

«Національна ідентичність в Україні»
7
, «Регіональна ідентичність: український контекст»

8
, 

«Соціокультурні та політичні параметри регіональних ідентифікацій в Україні»
9
, «Українська 

етнонація: криза і ідентичність»
10

), розкриває особливості радянської національної політики
11

), 

А. Кононенко висвітлює проблеми збереження етнічної ідентичності українськими 

переселенцями
12

, С. Римаренко висвітлює етнонаціональний фактор територіальних 

трансформацій в Україні 
13

. 

Вплив процесів українізації 1920–1930-х рр. на стан української національної свідомості 

досліджує Я. Верменич (праці «Вплив процесів українізації 20–30-х рр. на стан української 

національної свідомості»
14

, «Політичні наслідки та уроки політики українізації 20–30-х рр.»
15

), 

вплив повстанських пісень 1940–1950 рр. на формування національної самосвідомості молодого 

                                                           
1
 Газізова О.О. Кримськотатарський рух у просторі державної етнополітики: регіональний вимір всеукраїнської 

соборності. Українознавство. 2016. № 4. C. 136–149. 
2
 Газізова О.О. Загрози національній безпеці у сфері ідентичності етнічних груп Криму на початку ХХІ століття. 

Українознавчий альманах. 2016. Вип. 19. С. 156–161. 
3
 Чирков О. Етнічний чинник в агресії Російської Федерації проти України: етнокультурна історія південно-східних 

українських земель і сучасні маніпуляції Кремля. Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні 

виклики: колективна монографія / П.П. Гай-Нижник (керівник проекту), Л. Л. Залізняк, І. Й. Краснодемська, 

Ю. І. Фігурний, О. А. Чирков, Л. В. Чупрій. Київ: МП «Леся», 2016. С. 109–130. 
4
 Зінченко А.Л. Українські інтелектуали-дисиденти й правозахисники про становище української культури в 

Донецькому краї. Українознавство.  2017. № 1 – 2. С. 8 – 24.  
5
 Бойко Т.І. Політизація сучасних етнонаціональних процесів у Донецькому краї: ризики незворотності. 

Українознавство. 2017. №1-2. С. 25–39. Режим доступу: http://nndiuvi.org.ua/book/journal/2017/1-2/4.pdf 

 №1-2. С. 8–24.  
6
 Буржуазные концепции национальных отношений в развитых капиталистических странах / А. Н. Шлепаков, В. Б. 

Евтух, О. В. Шамшур; отв. ред. Н. Н. Соломатин. Киев: Наукова думка, 1988. 179 с. 
7
 Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. Київ: ІПіЕНД, 2002. 272 с. 

8
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покоління висвітлює Л. Дворніцька
1
, етнокультурний поступ українців під впливом 

євроінтеграційних процесів, релігійну ідентичність як духовну складову самобутності українців 

та різні чинники етнокультурного розвитку українського народу вивчає В. Чабанов
2
. Проблеми 

етнічної ідентичності у дискурсі «філологічного українознавства» першої чверті XІX століття 

досліджує О. Хоменко
3
. 

Сучасну трансформацію етнокультурної спадщини українців аналізує Г. Бондаренко, 

тенденції розвитку сучасних свят і обрядів у родині та трансформацію обрядового комплексу в 

другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. висвітлюють у своїх працях В. Борисенко, 

О. Соболєва, О. Клименко. Проблеми розвитку української культури в умовах спротиву 

російській експансії вивчають Н. Авер’янова, Я. Калакура, О. Рафальський, Л. Сорочук, 

М. Юрій та інші. 

З метою аналізу й збереження культурної самобутності Української держави і 

культурного різноманіття регіонів важливими є праці М. Дністрянського, зокрема «Україна в 

політико-географічному вимірі», «Етнополітична географія України: проблеми теорії, 

методології, практики», «Етнографія України»
4
. Львівський науковець не лише реконструював 

ареал розселення української етнічної нації, але й виокремив деякі історико-географічні 

чинники, які містять для держави небезпеки деструктивних збурень. Вагомим є висновок автора 

про те, що внаслідок зміни суспільнополітичної ситуації в Україні у 90-ті рр. ХХ ст. зріс 

демографічний потенціал української етнічної нації, особливо в напрямі із заходу на схід та 

значно нівелювалися райони його послаблення, а, отже, спостерігалася тенденція вирівнювання 

етнонаціонального простору України.  

І. Стадник у праці «Етнічний склад населення Центральної України 90–х рр. ХХ ст. як 

ресурсний потенціал національно-культурного відродження»
5
 звернув увагу на те, що різні 

регіони України заселені по-різному і традиційно мали різний етнічний склад. А це означало, 

що різним було і співвідношення представників різних національностей в залежності від регіону 

їх проживання. У своєму дослідженні науковець вивчав територіальні межі Центральної 

України, а саме Вінницьку, Дніпропетровську, Кіровоградську, Полтавську та Черкаську 

області. Висновком дослідження стало твердження про те, що важливим чинником, який 

впливав на зміну етнічного складу регіону в окреслений період виступала міграція. (Загалом по 

Україні за шість років (з 1991 по 1996 рік) загальна картина міграції по Україні мала такий 

вигляд: 48% від загального потоку мігрантів вибуло з України, 52% прибули)
6
.  

На основі дослідження черкаського історика стало зрозумілим, що територія Центральної 

України у зазначений період була етнічно строкатою, хоча й мала певні особливості: титульний 

етнос становив в окресленому регіоні абсолютну більшість (приблизно 88,35%), на інші 

національні меншини припадало 11,65 %, тобто кожна національна меншина, з огляду на їх 
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2013. Вип. 3. С. 89-92. 
3
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чисельність, мала невелику питому вагу в загальній кількості населення. Відносна віддаленість 

центральної частини України від кордонів з іншими державами (Молдовою, Румунією, 

Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Білоруссю, Росією) обмежувала безпосередній вплив з 

боку цих держав на представників своїх етносів, що є меншинами на території Центральної 

України. Таким чином, це дає підстави для дослідження розвитку етнічних меншин і діяльності 

їх культурних організацій в умовах домінування українського етносу. 

Розвиток етнічної структури населення України, зокрема його періодизацію, висвітлював 

О.Чирков. На його думку, від 1988 року дотепер триває «період перетворення двоетнічної 

структури населення України на одноетнічну (зі збереженням двоетнічної та багатоетнічної 

структури населення в окремих окраїнних районах країни)»
1
. Визначальним чинником розвитку 

етнічної структури населення на цьому етапі він вважає «процес національної консолідації в 

умовах банкрутства КПРС та перетворення СРСР на Російську Федерацію і низку суверенних 

національних країн з промосковськими культурно-економічно-політичними групами різної 

потужності і впливовості»
2
. Проте після подій весни 2014 р. дослідник оновив періодизацію, 

вважаючи, що «від часу окупації Криму почався новий етап, який, можливо, стане окремим 

періодом різноспрямованого етнокультурного розвитку»
 3

.  

У колективній монографії «Україна й українство в етнокультурних процесах: 

концептуальні узагальнення», підготовленій ученими Науково-дослідного інституту 

українознавства зроблено спробу узагальнити тривалий етнокультурний процес на українських 

теренах
4
. 

 Публікації зарубіжних дослідників (Б. Андерсена, О. Бауэра, Е. Гелнера, К. Дойча, 

Е. Сміта, М. Хроха та ін.) дають можливість українцям подивитися на себе зі сторони. Е. Вілсон 

у праці «Українці: несподівана нація» ставить за мету ознайомити західного (англомовного) 

читача з минулим і сучасним України, розкриваючи деякі сторінки українській історії та різні 

аспекти життя сучасної України в різних сферах (політиці, економіці, релігійному життю, 

культурі, мистецтву тощо)
5
.  

 Ю. Хабермас встановив, що для національної держави головною є категорія етнічної 

солідарності, а для мультинаціональної республіки актуальності набуває категорія соціальної 

справедливості
6
. Професор Карлового університету М. Хрох проаналізував процес будівництва 

націй у Європі
7
. На його думку, кожна із націй мала розв’язати чимало важливих завдань 

(економічних, політичних, історичних, мовних, культурних, релігійних, географічних), але 

незмінними серед них були лише три: спільна історична пам’ять, щільність та інтенсивність 

мовних і культурних зв’язків, які забезпечують більш високий рівень соціальної комунікації та 

концепція рівності всіх людей, які утворюють громадянське суспільство
8
.  

Загалом, зарубіжні вчені у своїх працях зробили такий висновок: з метою утворення 

єдиної спільноти громадянам треба запропонувати надетнічні вартості, які лежать у площині 
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добробуту, рівня життя, соціальної справедливості й соціального захисту, демократичних і 

моральних цінностей, дотримання прав людини, екологічної безпеки, нарешті, просто 

авторитету своєї країни. Це й стало підґрунтям для об’єднання громадян у переселенських 

державах на кшталт США, Канади, Австралії. Зрештою, ще Хосе Ортега-і-Гассет висловив 

думку, що для нації важливіше мати не стільки спільне минуле, скільки спільне майбутнє, тобто 

перспективу розбудови спільного життя в соціальному довкіллі. 

Дж. Ротшильд уважав, що в сучасних і перехідних суспільствах політизована етнічність – 

ефективний інструмент впровадження життєвих інтересів у суспільну конкуренцію за владу, 

соціально-політичний статус і благополуччя. Однак модернізація суспільства може сприяти не 

лише посиленню соціальної глобальності поліетнічного населення, але й нерідко підтримує і 

посилює нерівність між групами, послаблюючи аргументи для виправдання уявної 

незворотності такої нерівності
1
.  

Відомий австрійський учений А. Каппелер у праці «Росія як поліетнічна імперія: 

Виникнення. Історія. Розпад» актуалізував важливість національного фактору щодо вивчення 

державно-політичних систем, підкресливши важливу роль неросійських народів у 

функціонуванні та розпаді 1917 р. монархії Романових, значну частину «етнокультурних 

негараздів», яку успадкувала Радянська держава
2
. 

Особливе значення зарубіжними авторами при характеристиці етнічних спільнот 

надається суб’єктивним факторам, до яких належать групова ідентифікація, почуття «ми», 

усвідомлення народності (peoplehood) і солідарність
3
. Достатньо показовою у даному питанні є 

точка зору Е. Френсіса, який звертав особливу увагу на фундаментальне значення для теорії 

етнічних спільнот «релятивного» моменту – взаємодії цих спільнот
4
. На особливу роль у 

формуванні етнічних властивостей «етнічної ситуації», «міжетнічних контактів» вказують й 

інші дослідники
5
. 

Вагомими є положення, які беруть свій початок із суб’єктивних факторів 

«внутрішньогрупового» характеру. Так, на думку американських учених Л. Валнера і Л. Срола, 

етнічний термін може бути застосований «до будь-якої особистості, яка сама вважає себе 

членом групи і бере участь у діяльності цієї групи, або її вважають членом групи з певною 

культурою»
6
. Ще більший акцент на суб’єктивній особливості проблеми роблять Т. Шібутані й 

К. Кван, які вважають, що «етнічна група складається з осіб, які усвідомлюють себе як певний 

вид. Такі особи об’єднані емоційними зв’язками й прагнуть до збереження їх типу»
7
; сама ж 

етнічна група визначається при цьому як сукупність «людей, які усвідомлюють себе як подібні з 

точки зору спільного походження (реального або фіктивного) й такими ж вважабться іншими»
8
. 

Досить близькою до цієї є точка зору канадських соціологів Р. Бретона і М. Пінарда, які 

стверджують, що особистість об’єднується з етнічною одиницею емоційними й символічними 

зв’язками»
9
. На думку німецького етнолога В. Мюльмана, етнос – це «єдність, самоусвідомлена 

людьми»
10

. 
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Підсумовуючи міждисциплінарний аналіз наукового доробку вчених з точки зору 

історіографії, яка розглядалася на основі праць науковців радянської доби, досліджень сучасних 

українських учених та публікацій зарубіжних дослідників, варто звернути увагу на те, що за 

радянських часів етнокультурні процеси у науковій сфері досліджувалися під досить жорстким 

контролем керуючої влади та підпорядковувалися вимогам комуністичної ідеології. На початку 

90-х років ХХ ст. криза комунізму та командно-адміністративної системи дала можливість 

українським науковцям відійти від жорстких заідеологізованих схем та розпочати більш-менш 

об’єктивно вивчати етнокультурні, етнографічні, етнологічні, етнополітичні й інші процеси у 

Центрально-Східній Європі загалом та Україні зокрема. З часом остаточна дезінтеграція СРСР і 

відновлення Української держави дали можливість українським ученим працювати над 

фундаментальними і прикладними науково-дослідними темами без тотального партійного 

контролю та сприяли долученню українського наукового співтовариства до європейського і 

світової наукової когорти вчених, які вивчають етнокультурну проблематику. 

Аналіз напрацювань зарубіжних науковців у сфері вивчення сучасних етнокультурних 

процесів у світі й в Україні зокрема (за часів радянської та пострадянської України) у їх 

нерозривній цілісності та послідовності допоміг розкрити певний теоретичний доробок 

іноземних дослідників у пізнанні ролі, місця, участі України й українства в етнокультурних 

процесах. 
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РОЗДІЛ 2 

СПЕЦИФІКА УКРАЇНОЗНАВСТВА ЯК НАУКИ ТА ЙОГО МІСЦЕ В 

ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Специфіка історичної ситуації в Україні останніх десятиліть ХХ – поч. ХХІ ст., що 

виявилася, зокрема, у переході до активної фази етнокультурних і націєтворчих процесів, 

закономірно поставила на порядок денний питання пошуку українським суспільством нових 

ціннісних і світоглядних орієнтирів, потребу перемонтування «історичної пам’яті», 

актуалізувала проблему самопізнання української нації. Вагомим інтелектуальним чинником у 

цьому розумінні стало звернення представників вітчизняної наукової інтелігенції до 

українознавства як системи інтегративних знань про Україну й українство та синтетичної 

наукової дисципліни. Заснування у січні 1992 р. Науково-дослідного інституту українознавства 

стало закономірною відповіддю наукового товариства на виклики часу, засвідчило усвідомлення 

важливості українознавства у розв’язанні питань націєтворення в Україні, а водночас і потреби 

формування фундаментальних засад українознавства як наукової дисципліни в нових 

історичних умовах, з висоти ХХІ ст. Втім і нині, через майже три десятиліття після здобуття 

Україною незалежності, серед науковців-гуманітаріїв і вчених-українознавців тривають пошуки 

оптимальної моделі українознавчого знання, визначення специфіки українознавства як системи 

знань, його актуальності як наукового напряму, наукової й освітньої методології.
1
 

Яскраве підтвердження сказаного вище – низка методологічних семінарів, присвячених 

означеній темі, що впродовж багатьох років відбувалися у стінах НДІ українознавства МОН 

України, засвідчивши водночас і актуальність, і складність розглядуваної проблеми. Найбільш 

принципові з питань, що обговорювалися – що ж таке, власне, українознавство, чим воно 

відрізняється від решти наук, який його предмет та наукова специфіка, яке його місце серед 

інших наукових дисциплін? І навіть більше: чи є, зрештою, українознавство наукою у власному 

розумінні? Не претендуючи на остаточне розв’язання цього непростого питання, вважаємо за 

доцільне у межах цієї статті звернутися до досвіду низки зарубіжних мислителів, які в різні часи 

у підходах до вивчення історій власних країн порушували у своїх працях подібні питання, як і 

міркувань низки вітчизняних теоретиків-українознавців. На наше переконання, врахування цієї 

історіографічної традиції може стати винятково корисним для кращого розуміння суті сучасного 

українознавства та його наукової специфіки. 

1957 р. у США побачила світ праця американського журналіста, історика й соціолога 

Макса Лернера під назвою «Розвиток цивілізації в Америці»,
2
 що витримала десятки перевидань 

і нині є настільною книгою багатьох американців. У ній автор прагне відповісти на питання про 

суть американської цивілізації, намагаючись відобразити всю її в єдиній картині, охопити її 

структуру та внутрішній сенс, «риси вічності», вважаючи, проте, свою працю лише «роздумами 

без остаточних відповідей».
3
 Автор звертає до американців низку питань і зазначає, що 

аналогічні питання можна було б спрямувати і представникам будь-якої іншої нації: «Які ваші 

традиції, звідки ви родом, де ви живете? Як добуваєте харчування, правите країною, вирішуєте 

питання влади та свободи? Як поділяєтеся на етнічні групи та соціальні класи? Якими віхами 
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відзначене ваше життя від народження до смерті? Як ви закохуєтесь, одружуєтесь, народжуєте 

дітей? Як ви вирішуєте глибинні, вічні проблеми? Як ви працюєте, проводите дозвілля, втілюєте 

свій творчий дух у мистецтві й літературі? Які ті зв’язуючі й організуючі принципи, що 

втримують вашу цивілізацію від розпаду? Яким богам поклоняєтесь, у що вірите? Які 

переконання рухають вами, які культурні рамки спрямовують ваше життя? Які у вас мрії, що вас 

надихає? Яке почуття спільності усіх вас об’єднує?» І, ніби обґрунтовуючи саме такий підхід, 

зауважує: «Все, про що я раніше писав, думав і переживав, якось саме собою зводилося до 

єдиної грандіозної теми – природи й сенсу американського досвіду. Щоразу, коли я намагався 

відсікти шматок від цієї глиби чи то розмірковуючи про американський уряд, лібералізм, 

міжнародну політику та мораль, виявлялося, що всі ці фрагменти втрачали істотну частку 

власного змісту у відриві від єдиного цілого… Тож я завжди нагадую собі, що будь-які 

політичні баталії й економічні програми рано чи пізно зживають себе і втрачають сенс, а 

новини, що заполоняють сторінки сучасних газет, назавтра ледь будуть згадуватися, що вожді 

завжди закінчують свою політичну кар’єру пожовклими гравюрами у старих історичних 

трактатах».
1
 

У 1986 р. французький історик і мислитель Фернан Бродель у своїй праці «Що таке 

Франція?» писав так: «Що ж таке Франція? Дати відповідь на це питання – значить вловити 

саму суть проблеми, зрозуміти Францію за її власною допомогою, побачити, як народжується 

вона з тих незліченних нашарувань, які шар за шаром терпляче відкладало її минуле, подібно до 

того, як могутня земна кора утворювалася з ледь помітних морських відкладень, що 

накопичувалися упродовж багатьох тисячоліть... Нація може існувати, лише коли вона 

безконечно шукає саму себе, лише коли вона постійно еволюціонує, лише коли вона невтомно 

протиставляє себе іншим і прагне відповідати найкращому, що в ній приховано… Велика часова 

тяглість (це – найголовніше), шестикутник Франції, Європа, світ – ось часові і просторові 

координати мого дослідження. Завдяки цьому я можу відшуковувати у просторі і ставити на 

свій розсуд різноманітні досліди, перетворюючи все минуле Франції на свого роду полігон для 

«міжпросторових і міжчасових» зіставлень, покликаних допомогти вловити зв’язки, тенденції і 

повтори, які роблять цю глибинну історію ретроспективною соціологією, необхідним 

фундаментом всіх наук про людину».
2
 

Прагнення пізнання «глибинної історії», очищення її від зовнішніх нашарувань 

характерні і для іспанської історіософії, де навіть закріпився спеціальний термін «сутність 

Іспанії», або «проблема Іспанії» на позначення інтелектуальної дискусії з приводу іспанської 

національної ідентичності, що тривала усе ХХ ст., охопивши широке коло іспанських 

мислителів, серед яких Хосе Ортега-і-Гассет, Мігель де Унамуно та ін. Останній у своїх працях 

прагнув віднайти те, що він називає «вічним історичним шаром» або інтраісторією. Історія, за 

Унамуно – це звичайна сукупність подій, що минаються, хвилі моря, що котяться його 

поверхнею. Натомість інтраісторія – це ті глибини моря, що надають можливість йому зберегти 

постійність. За зовнішніми подіями, вважав Унамуно, завжди відчутне биття неминущої 

реальності, тож він закликав істориків у пошуках іспанської особливості, іспанського характеру, 

іспанського духу звертатися до інтраісторичних глибин.
3
 

Взагалі, аналізуючи прояви звертання представників інтелектуальної еліти багатьох країн 

до проблем самопізнання власних народів, стає очевидним, що вони відбувалися переважно у 

найскладніші моменти їхньої історії, часи серйозних політичних і соціальних потрясінь, 

зростання регіонального сепаратизму, пошуків нових світоглядних орієнтирів тощо. Як 

закономірна реакція на ці виклики часу у суспільстві відбувається своєрідна «інтелектуальна 
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мобілізація», спрямована на самозахист і відповідь на зовнішню загрозу. Подібні тенденції 

характерні і для країн пострадянського простору, коли після розпаду СРСР постало питання про 

самовизначення та подальшу долю народів і республік, що входили до його складу, а також їхнє 

місце у сучасному світі. 

Не залишилася осторонь цих процесів і Росія. У 2001 р. у Москві побачив світ курс 

лекцій для студентів вищих навчальних закладів під назвою «Россиеведение».
1
 У передмові до 

нього автор Віктор Шаповалов, зокрема, писав: «Завдання книги полягає в тому, щоб 

ознайомити читача з основними рисами Росії як особливого цивілізаційно-культурного 

утворення, розкрити місце та значення Росії у складі світової спільноти, виявити риси 

відмінності та лінії взаємозв’язку з іншими цивілізаціями минулого та сучасності. Питання, що 

обговорюються в книзі, – це питання, звернені громадянами Росії до самих себе». І далі: «Ця 

книга не є історією російської цивілізації. Не є вона і моментальним зрізом сучасного 

російського суспільства. Поточне становище настільки нестійке та рухливе, що будь-яка спроба 

його закарбувати відразу ж перетворюється на опис учорашнього дня, на опис того, що вже 

відбулося. Нас цікавлять насамперед універсальні риси Росії, риси «вічності». Основна ідея 

книги полягає у тому, що Росія являє собою самобутню цивілізацію, що вирізняється великою 

кількістю специфічних механізмів самопідтримання та саморозвитку. Характер цих механізмів 

відрізняє її від інших суспільств (цивілізацій). Росія не є простим зібранням ізольованих 

індивідів, пов’язаних між собою лише формальним, випадковим зв’язком. Спільне буття людей 

передбачає значну кількість взаємозв’язків і взаємозалежностей, характер яких у Росії завжди 

був і залишиться інакшим, відмінним від тих, що властиві, скажімо, Західній Європі, Китаю чи 

Японії. Специфічними лишаються і характери людей, їхні звички, звичаї, системи цінностей. На 

фоні історичних змін вловити відносно стійкі риси непросто, проте вони є, оскільки за усіх змін 

Росія залишається Росією».
2
 

«Завдання комплексного цивілізаційного вивчення Росії, – веде далі дослідник, – 

винятково складне, а його розв’язання має спиратися на величезну кількість даних 

різноманітних наук... Змалювати широку панораму російської цивілізації можливо лише за 

умови узагальнення значної кількості джерел і матеріалів, проте це непросте завдання 

принципово вирішуване. При цьому цивілізаційний підхід не покликаний підмінити інші науки. 

Наша увага зосереджена на різноманітних аспектах життя російського суспільства з тим, щоб 

виявити в них певну єдність і специфіку, характерні саме для Росії. Аби не потонути в деталях, 

ми будемо прагнути у кожному випадку віднайти основоположні структури, що визначають той 

чи інший аспект життя російського суспільства. Структури, про які йдеться, обумовлені 

корінними особливостями Росії: природно-географічними умовами, історичним спадком, 

етнічним складом населення та іншими, а також особливостями історичного шляху, культури, 

традицій, ментальності... 
3
 Картину цивілізації можна розкласти на окремі складники, кожен з 

яких пов’язаний із певним аспектом цього образу життя і думки. Відповідно, цивілізація може 

бути представлена у вигляді сукупності тематичних блоків. Кожен із них розкриватиме якусь 

окрему грань або одну зі складових складної будови цивілізації».
4
 

Близькі тези звучать і у статті «До питання про росієзнавство», що побачила світ 2009 р. 

у зв’язку зі створенням Центру росієзнавства при Інституті наукової інформації РАН.
5
 Автори 

статті, зокрема, зазначають: «Росієзнавство – це спроба, не відмовляючись від традиційної 

класифікації наук, дослідити Росію цілісно та перебороти вузькість, обмеженість галузевих 
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підходів. Ми бачимо наше завдання не в тому, щоб механічно звести воєдино різні галузі 

знання, прикриваючись «легендою» мультидисциплінарності. Нам видається, слід мати на увазі 

Росію як ціле у ролі обов’язкового «фона» і співвідносити різні теми (природу та географію, 

економіку й політику, право та культуру тощо) із цим цілим. Лише тоді росієзнавство зможе 

стати єдиним дослідницьким простором, в рамках якого Росія постане системним об’єктом. 

Спеціалізованими компонентами цього простору є різні соціальні науки, що досліджують Росію. 

При цьому росієзнавство зовсім не зводиться до історії. Навпаки, історія інтегрується до 

полідисциплінарного середовища росієзнавства».
1
 

У 1998 р. у Мінську вийшла друком праця «Білорусознавство». Її автор Ігор Саракавік, 

визначаючи специфіку цієї наукової дисципліни, пише: «В широкому сенсі білорусознавство – 

це система наукових знань про найбільш загальні закономірності формування та розвитку 

білорусів і все, що з ними пов’язано. У вузькому сенсі слова білорусознавство – це наука про 

білорусів і Білорусь. Її предметом є найбільш загальні особливості формування, становлення та 

розвитку білоруського етносу, його самосвідомості, етнічної території білорусів, їх державності, 

матеріальної і духовної культури, взаємин з іншими етносами та державами. Особливість 

білорусознавства як науки та навчальної дисципліни найкраще проявляється у її зв’язку з 

іншими суспільними науками. Білорусознавство всебічно, діалектично пов’язане з іншими 

гуманітарними та природничими науками. Воно не може існувати ізольовано від суспільних 

наук. Особливість білорусознавства якраз і полягає в тому, що воно вивчає різні боки Білорусі 

та життєдіяльності білоруського народу у всій реальності і різноманітності, використовуючи для 

цього досягнення різних наук».
2
 

У контексті згадуваних вище процесів формування націєспецифічних наук на 

пострадянському просторі на поч. 90-х років ХХ ст. цілком закономірним вбачається й постання 

у січні 1992 р. в Україні Науково-дослідного інституту українознавства. Його засновник і 

перший директор П. Кононенко у вступному слові до книжки «Українознавство», узагальнюючи 

досвід перших років існування наукового закладу, писав: «...збагнути уроки історії, осягнути 

правду про походження, усі грані буття та свідомості, справжні перспективи й шляхи 

досягнення мети українського народу можливо лише на засадах системного методу, тобто 

бачення історії й долі народу в єдності зусиль археологів і антропологів, теологів, географів і 

біологів, лінгвістів і фольклористів, соціологів, релігієзнавців і філософів, краєзнавців. З огляду 

на це в основу концепції українознавства як цілісної, системної, інтегративної науки було 

покладено принцип взаємозалежності та єдності таких складових: українознавство як історія, 

теорія, методологія, еволюція української етнонації, природи, мови, культури, держави, 

української ментальності і долі, історичної ролі українства як феномена всепланетарного та його 

історичної місії».
3
 

Важливим етапом на шляху осмислення суті та специфіки українознавства як науки стала 

праця філософів та українознавців В. Крисаченка й О. Мостяєва «Україна: природа і люди»,
4
 де 

Україна розглядається як геополітична та геокультурна реальність у просторі і часі, як 

цивілізація – особливий організм, в якому сплавляються у нерозривну єдність природні та 

соціокультурні складники. Ця реальність розглядається дослідниками як власне природне 

довкілля, в якому перебувають людські спільноти, що історично потрапили у залежність від 

ландшафтних чинників, виробивши відповідні соціокультурні комплекси. «Вживаючи термін 

«цивілізація», – пишуть автори, – ми маємо на увазі те його розуміння, що пов’язане з іменами 

М. Данилевського й А. Дж. Тойнбі, а сáме поняття локальних цивілізацій, що охоплюють 
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певний регіон земної кулі, що включає до свого складу одну або кілька країн… Завдання 

полягає в тому, щоб показати виправданість та плідність погляду на Україну як особливу 

цивілізацію, що посідає своє місце в низці локальних цивілізацій сучасності». «На кожному 

етапі розвитку людства, – зазначають далі науковці, – можна виокремити низку цивілізацій, які 

функціонують як реальна єдність. Вони не обов’язково співпадають з державою, нацією. 

Зазвичай межі цивілізації перекривають географічні кордони національних, політичних, мовних 

або релігійних одиниць. Загалом і в цілому кожна з цивілізацій зберігає свою самобутність, 

свою самототожність всупереч змінам, що стосуються окремих сторін її життя. Зміни всередині 

цивілізації відбуваються відповідно до власних законів, притаманних кожній цивілізації, за 

підтримки єдності всіх її складників. Зовнішні фактори прискорюють й уповільнюють, 

полегшують або утруднюють розкриття внутрішнього потенціалу цивілізації. Загальні тенденції 

світового розвитку знаходять у складі кожної цивілізації своє особливе втілення й реалізуються 

у специфічній для даної цивілізації формі». 

Не менш цікавими є і міркування дослідників щодо методологічної специфіки 

українознавства. Такі науки, як фізика, хімія, географія, біологія, психологія, соціологія тощо, – 

вважають В. Крисаченко й О. Мостяєв, – виокремлені за спеціальними методами дослідження та 

специфічним, стандартизованим, формалізованим об’єктом дослідження. Натомість 

українознавство формується не за методом дослідження, а за об’єктом, маючи на меті не 

розчленування і дослідження ідеалізованого об’єкта під певним кутом бачення, але 

«стереоскопічне», об’єднане бачення конкретної цілісної системи – України, розуміння умов її 

виникнення як неповторного, своєрідного та стійкого явища. Весь комплекс наук про цілісні 

системи, на противагурозчленовуючим, спеціальним, предметним наукам, вважають 

об’єктними, або системними, оскільки вони сформовані за принципом визначення об’єкта, 

поняття ж «системні» відображає системну суть методологічного підходу. У системних науках 

немає якогось власного методу, що організовує лише її коло знань, але замість спеціалізованого 

аналітизму використовуються системний підхід і комплекс методів з різних наук. 

Методологічна суть підходу полягає у тому, щоб описати систему на якісному рівні, шляхом 

використання певних фундаментальних ідей та образів, змоделювавши систему як цілісність. 

Важливо, що будь-яка системна наука, – зазначають автори, – не заміщає спеціальні, не витісняє 

їх з поля наукових досліджень, але доповнює їх у тому, що вони не можуть дати, а саме  – у 

розумінні принципів існування та розвитку цілісностей, оскільки в системі спеціальних наук 

таке завдання переважно викликає нездоланні труднощі. Таким чином, – підсумовують автори 

дослідження, – можна говорити про різні підходи до українознавства, але в кожному разі 

йдеться про системну науку, котра вимагає відповідної організації матеріалу, продиктованої 

об’єктом, а не методом.
1
 

Автори книжки висловлюють також цікаве міркування про два рівні українознавства як 

наукової дисципліни. «Генетично українознавство, – пишуть вони, – виросло на базі 

еклектичного об’єднання знань з різних наукових галузей стосовно цілісного об’єкта – України, 

отже у цьому розумінні – це система наукових знань». Втім у збереженні такого підходу, на 

думку авторів, нині слід вбачати чинник штучного гальмування розвитку українознавства. 

Наступний етап – наукове українознавство, що має ґрунтуватися на системному підході. Він 

передбачає низку відповідних завдань, котрі мають бути вирішені цивілізаційною або 

етноспецифічною наукою.
2
 Що ж до самого українознавства, то його, на думку авторів, «можна 

визначити як науку, котра вивчає Україну як природно-соціо-культурну цілісність»
3
. 

Саме наприкінці ХХ ст., вважає методолог і теоретик сучасного українознавства Л. 

Токар, характер українського життя, його потреби починають диктувати нові підходи й нові 

                                                           
1
 Крисаченко В., Мостяєв О. Україна: природа і люди. Київ, 2002. С. 7‒8, 13, 16. 

2
 Крисаченко В., Мостяєв О. Україна: природа і люди. Київ, 2002. С. 9-10. 

3
 Крисаченко В., Мостяєв О. Україна: природа і люди. Київ, 2002. С. 10. 



22 
 

виміри в самопізнанні, а теоретико-методологічні знання в цій галузі досягають такого рівня 

розвитку, коли стають спроможними охоплювати, аналізувати й синтезувати всю полісистемну 

сферу українознавства й відтворювати більш-менш цілісний образ народу. «Галузеві 

дослідження, – вважає науковець, – кожне з яких розвивається за своїми принципами, 

методологією та методикою, рано чи пізно мали постати перед дилемою взаємодії з іншими 

складниками, вироблення її механізмів і технології, а точніше – перед дилемою розроблення 

методології розвитку цілого та особливостей його прояву. Дослідження методології прояву 

цілого у кожній зі сфер буття (а не тільки особливостей самої сфери) якраз і вирізняють підхід 

інтегративного українознавства від його складових – галузевих наук. Саме такий підхід у 

визначенні методології українознавства поставив на перший план його подальшого розвитку 

проблему концентрації знань, добутих галузевими науками, у їх дослідженні та вивченні певних 

сторін, особливостей, властивостей, якостей цілого тощо. Тож головною проблемою розвитку 

українознавства на нинішньому етапі, ‒ вважає дослідник, ‒ постає вироблення в спільноти 

потреби інтеграції знань, які формувалися й формуються на рівні концентрів і в яких 

відтворюється досвід основних сфер життєдіяльності людини й спільноти».
1
 

Підсумовуючи далеко не повний перелік імен дослідників, що висловлювалися стосовно 

специфіки й методології сучасного українознавства, думається, що наведені вище міркування 

зарубіжних та вітчизняних науковців здатні істотним чином прояснити зміст і специфіку 

українознавства як наукового напряму. По-перше, становлення українознавства як 

націєспеціфічної науки в Україні, а також система концентрів, що охоплюють різні сфери буття 

українства, витворені науковим колективом Інституту, вбачаються такими, що творилися 

цілковито в руслі й дусі загальносвітових наукових тенденцій. З огляду на це важко погодитися 

з оцінкою розвитку українознавчого знання у 90-ті рр. ХХ ст. як «імітації українознавства», про 

що іноді йшлося.
2
 Вочевидь, ідеться про зародження і становлення цілковито нової науки, як і 

закономірні у цьому розумінні пошуки її специфіки, предмета, методів, наповнення її фактажем. 

По-друге, українознавство як інтелектуальний напрям, присвячений осмисленню України 

та світового українства як геополітичної реальності, нині може розглядатися у двох основних 

вимірах: 1) як еклектична система знань про Україну й українство, починаючи з найдавніших 

часів. Це ніби перший рівень українознавства. Таке завдання ставили перед собою, скажімо, 

творці «Енциклопедії українознавства» під реакцією В. Кубійовича – дати одну книжку, яка 

містила б суму найнеобхідніших знань про Україну і заступила б собою низку підручників.
3
 На 

сучасному етапі наукова діяльність більшості науковців-українознавців у сфері власних 

зацікавлень (історії, мовознавства, етнології, культурології тощо) – це саме українознавство як 

система наукових знань; 2) як науковий напрям, що вивчає Україну як природно-соціо-

культурну та цивілізаційну цілісність. Це ніби другий, наступний рівень українознавства. 

Зокрема, у працях представників новітнього вітчизняного українознавства (П. Кононенка, Л. 

Токаря, В. Крисаченка, О. Мостяєва та ін.) відбувається розуміння переходу на цей новий, 

вищий рівень українознавства, дається його методологічне обґрунтування, проте по суті цього 

переходу здійснено не було. Цілком очевидно, що це непросте завдання вимагає відповідного 

кадрового забезпечення, фахівців-українознавців, що володіють системним мисленням, які 

спроможні перейти від аналізу до синтезу, що в даному контексті розглядається як «вищий 

пілотаж» науки. При цьому важливо, що обидві згадані течії українознавства не мають 

протиставлятися одна одній і розвиватися паралельно. 

По-третє, визначаючи методологічний принцип українознавства, слід вести мову про 

моделювання дослідженого об’єкта як цілісності та розуміння принципів його існування, 
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виходячи з розвитку власних закономірностей. Методологічний ланцюжок у такому разі 

виглядатиме так: джерела – факти – пошук закономірностей – розуміння принципів його 

існування – моделювання дослідженого об’єкта як цілісності. Відтак українознавство має 

будуватися на вивченні комплексу фактів з різних наук, що торкаються України. Причому ці 

факти мають бути у такий спосіб інтерпретовані навколо системного підходу, щоб стало 

можливим виявити ефект культурно-цивілізаційної цілісності. 

По-четверте, впадає у вічі, що відповіді на численні питання, спрямовані на самопізнання 

власних народів, дослідники часто намагалися відшукати в руслі цивілізаційного підходу, що, 

на відміну від історичної науки в її класичному розумінні, зосереджує увагу не стільки на 

динаміці історичних змін, скільки на характерних рисах того чи іншого суспільства, взятого у 

тривалій історичній перспективі. Відтак розлогі хронологічні рамки українознавства – від 

давнини і до сучасності – обумовлені тим, що жодні загальні закономірності на будь-якому 

вузькому хронологічному періоді простежити неможливо. 

Підсумовуючи сказане вище, можна цілковито погодитися з думкою про те, що постання 

кожної науки закономірне й обумовлене потребою часу. Як і з тим, що саме час визначає і 

рівень розвитку певного наукового знання, і форми кожної науки, що загалом відповідають 

тогочасному стану мислення, освіти, науки взагалі. І якщо С. Єфремов століття тому визначав 

українознавство як «науку про наш рідний край», 
1
 то нині, на початку ХХІ ст., українознавство 

вже встигло подолати непростий шлях від країно-, народо-, суспільствознавства до його 

становлення як окремої системної інтегративної наукової дисципліни. Така інтегративність 

закономірно випливає з потреби осягнення України як системної реальності, що неможливо 

зробити, розглядаючи лише окремі її елементи. Відтак українознавство як наука дасть 

можливість отримати не просто фактологічне, а осмислене, об’ємне уявлення про сучасну 

українську цивілізацію у її сьогоднішньому розумінні. 

Є вагомі підстави вважати, що кожен народ, кожне суспільство, що переходить на новий 

рівень самоорганізації, скажімо, від народу до нації, в ході етнокультурної мобілізації має 

сформулювати свій статус у світі, осягнути свою перспективу у часі та світовій цивілізації. Тож 

для українського народу, що тривалий час не мав власної держави і нині перебуває в процесі 

трансформації у сучасну націю, українознавство як націєспецифічна наука має виняткове 

значення, а постання її обумовлено потребою раціонального системного осмислення 

національного буття. Воно має допомогти інтелектуальній еліті сучасної України усвідомити 

місце свого народу у тій чи іншій культурно-цивілізаційній спільності та у світі в цілому. 

Важливо, що в даному разі не йдеться про українознавство як суспільну ідеологію: цілком 

очевидно, що наука не може ні ґрунтуватися на ідеології, ні ставати нею. Водночас вона може 

здійснювати певну ідеологічну стратегію, що ґрунтується на наукових засадах. 

Отже, дискусії навколо наукової специфіки українознавства не припиняються, що слід 

розглядати як об’єктивний процес. Навряд чи нині чиясь думка з цього приводу може 

розглядатися як безперечна – пошуки оптимальної наукової моделі тривають, шляхом спроб і 

помилок відбувається становлення нового наукового напряму. Тож і роздумами про сутність 

українознавства ми намагаємося знайти відповіді на виклики часу, на потреби суспільства, 

відштовхуючись від об’єктивних реалій сучасного розуміння українознавства як науки. 

Варіанти підходу до українознавства можуть бути, очевидно, різними, поки це не призведе до 

формулювання декількох або однієї центральної парадигми, котра випливатиме з бачення 

системоутворюючого чинника цілісності. Оформлення такої цілісної парадигми в 

українознавстві свідчитиме про новий етап розвитку цієї науки і про те, що таку відповідь, 

нарешті, знайдено. 
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РОЗДІЛ 3. 

АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІНИ ПІДХОДІВ ДО НАУКОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕЗИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНИХ 

ПРОЦЕСІВ В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

 

Для обґрунтованого осягнення зміни підходів до наукового дослідження українських 

етнічних й етнокультурних процесів вченими радянськими і пострадянської доби нами 

використано переважно напрацювання з цієї проблематики М. Брайчевського
1
, М. Сікорського

2
, 

В. Барана
3
 і Л. Залізняка

4
. 

Склад такої своєрідної фокус-групи зумовлений насамперед тим, що, по-перше, всі ці 

дослідники жили і працювали як у тоталітарну добу СРСР, так і у часи суверенної України. По-

друге, їх об’єднує зацікавленість українською минувшиною загалом і археологією зокрема. 

Нагадаємо, що у радянський період етнологія вважалася буржуазною псевдонаукою й була під 

забороною в СРСР, а етнографи займалися переважно вивченням матеріальної культури й лише 

археологи мали можливість тією чи іншою мірою торкатися у своїх дослідження етногенетичної 

та етнокультурної проблематики. По-третє, науковий доробок М. Брайчевського, 

М. Сікорського, В. Барана і Л. Залізняка є досить вагомим, якісним і репрезентативним та надає 

змогу не лише осмислити їх внесок у цю тему, а й зробити деякі важливі узагальнення, які 

допоможуть вийти на вищий аналітичний рівень. По-четверте, особисте знайомство і 

спілкування авторів цієї статті з В. Бараном і Л. Залізняком та опосередковане (через людей, які 

їх добре знали) з М. Сікорським та М. Брайчевським надало можливість використовувати не 

лише наукові публікації й архівні джерела, а й власні польові матеріали. 

Тому аналіз наукових досягнень цих непересічних особистостей у зазначеній вище 

проблематиці дасть змогу екстраполювати отриманий результат на розвиток дослідницької 

думки у кінці другої половини ХХ – початку ХХІ ст. та обґрунтувати закономірності зміни 

підходів щодо етнокультурних студій в умовах стагнації і руйнації тоталітаризму та 

відродження суверенної України.  

У тоталітарній державі, якою, без сумніву, був СРСР, головне завдання історичної науки 

полягало у вивченні в хронологічній послідовності конкретного розвитку людського суспільства 

та його закономірностей від найпримітивніших форм (первіснообщинний лад) до комунізму 

(найвищої суспільно-економічної формації), що історично мав прийти на зміну капіталізму, 
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найважливішою сутністю якого була відсутність приватної власності на засоби виробництва й 

ліквідація усіх форм соціального і національного гноблення тощо
1
. 

Також радянські історики мали теоретично обґрунтувати всі заідеологізовані постулати 

(концепції, концепти, конструкти тощо), які були озвучені на найвищому рівні лідерами 

Комуністичної Партії Радянського Союзу. Якщо технічні науки у СРСР мали забезпечити 

поступальний розвиток народного господарства й військово-промислового комплексу і в 

підсумку перетворити країну Рад на могутню наддержаву, яка у перспективі (близькій чи 

далекій) мала накинути комуністичну ідеологію всій людській цивілізації та посприяти перемозі 

комунізму в усьому світі, то радянська гуманітаристика у свою чергу (усі суспільствознавчі 

науки й особливо історичні) мала на меті всіляко пропагувати вищість і позитивність 

радянського способу життя, перспективність планової соціалістичної економіки, комуністичної 

ідеології й загалом неминучість краху капіталізму та перемогу комунізму на планеті Земля. 

У першій половині І тис. н. е. на теренах України побутувала своєрідна так звана 

черняхівська археологічна культура. Її особливість полягала у досить-таки високому 

культурному рівні, що стало наслідком контактів з Римською імперією. Окрім суто наукового 

зацікавлення черняхівськими старожитностями, з’явився геополітичний аспект. Так, у роки 

Другої світової війни нацисти визнали цю археологічну культуру виключно німецькою, тим 

самим безапеляційно включивши терени, на яких мешкали так звані «черняхівці», 

споконвічними етнічними німецькими землями, сумнозвісним «життєвим простором». У зв’язку 

з цим на тимчасово окупованій гітлерівцями території України їхні археологи проводили 

польові дослідження для підтвердження цієї теорії. Враховуючи цей геополітичний бекграунд, 

після завершення Другої світової війни радянські компартійні ідеологи змушені були впритул 

зайнятися цією проблемою, щоби знешкодити злочинні інсинуації Третього Райху. Археологи в 

СРСР отримали чітку вказівку зверху науково обґрунтувати, що це стовідсотково автентична 

слов’янська культура. Саме тому у радянську добу переважна більшість археологів була 

переконана у її винятково слов’янській приналежності
2
. 

Зокрема, відомий український радянський археолог В. Довженок писав: «Історична 

інтерпретація черняхівської культури потребує всебічного її вивчення – від питань 

загальноісторичних умов, в яких вона складалась, до детального вивчення окремих речей. А 

загальноісторичні умови були такими, що не можна вказати жоден народ, крім слов’ян, якому 

могла б належати черняхівська культура. Характер культури цілком певно змальовує основні 

риси цього народу. Він мав бути осідлим і жити в Середньому Подніпров’ї не менше чотирьох 

століть. І сама культура цього народу складалась в умовах Лісостепу, в умовах економічних і 

культурних контактів з римськими провінціями, сарматським і дакійським населенням, а це 

знову вказує на територію Середнього Подніпров’я та суміжних районів. Це був народ 

землеробський, і його землеробська культура також складалася в умовах Лісостепу. Народ цей 

був найчисленнішим в Європі. Така маса населення не могла звідкись прийти. Народ цей міг 

вирости тільки на місці внаслідок довгого попереднього розвитку на вказаній території. Таким 

народом могли бути тільки слов’яни»
3
. 

Цієї думки притримувався й М. Брайчевський, який вважав, що її етнічний склад був 

переважно слов’янським, східна частина складалася з антів, а західна – зі склавинів. З цього 

приводу дослідник писав: «Вважаємо, що внутрішня структура черняхівської культури (її 
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східної частини) показує структури Антського союзу племен. Він об’єднував шість 

східнослов’янських племінних груп: уличів, тиверців, дулібів, бужан, волинян, білих хорватів
1
. 

На думку М. Брайчевського, черняхівська культура не зникла на рубежі IV – V ст., а 

продовжувала розвиватися і надалі, ставши згодом однією з головних основ для виникнення 

культури Київської Русі
2
. 

М. Сікорський теж вважав черняхівську культуру слов’янською: «Пам’ятки культури 

полів поховань свідчать, що ранньослов’янське суспільство першої половини І тис. н. е. досягло 

високого рівня історичного розвитку. Це був останній етап первіснообщинного ладу. Протягом 

другої половини І тис. наші предки остаточно переходять до феодалізму. З того часу формується 

й давньоруська держава із центром у Києві»
3
. 

В. Баран проаналізував як аргументи прибічників її готської належності, так і докази її 

слов’янської атрибутації, а також неспростовні факти адептів її багатоетнічності. Зрештою, на 

його думку, синкретична черняхівська культура формувалася передусім на основі низки 

місцевих культур – передусім скіфо-сарматської, дако-гетської, зарубинецької, пшеворської, а 

дещо згодом й елементів вельбарської та провінціально-римської культур. Врешті-решт, 

черняхівська культура сформувалася передусім як соціально-економічна спільність Південно-

Східної Європи, а різні етнічні групи, які входили до її складу, знаходилися в процесі 

інтеграції
4
. 

Тому В. Баран наголошує: «Таким чином, можна зробити висновок, що основним 

субстратом, на якому виникла черняхівська культура, в Лісостеповій зоні було населення 

пізньозарубинецької, пшеворської і липицької культур; у степовій – пізньоскіфське і сарматське. 

Черняхівська культура виникла тоді, коли ці старожитності на певній території перестали 

існувати як окремі культурні одиниці, а їх елементи в процесі взаємодії призвели до створення 

нового культурного явища з новими ознаками, які його відрізняють від кожної із окремо взятих 

субстратних культур»
5
. 

Також дослідник зазначає, що навала гунів у кінці IV ст. припинила розвиток цих 

етногенетичних процесів, але ті ареали черняхівської культури, а саме північні і північно-

західні, які залишилися дещо осторонь від інвазії кочовиків, стали базою для відновлення 

етнокультурного потенціалу, тому їх населення взяло згодом участь у формуванні нової 

слов’янської культури раннього середньовіччя
6
. 

Отже, можемо допустити, що цінні знання про етнічні та етнокультурні процеси 

зародження і формування єдиної в соціально-економічному відношенні й синкретичної в 

етнічному плані черняхівської культури згодом могли стати у нагоді творцям нової радянської 

спільності, які, використовуючи потужну командно-адміністративну тоталітарну систему, 

планували з часом асимілювати усі численні етноси СРСР в єдиний – радянський
7
.  

Згідно з офіційною версією радянської історичної науки український народ виникає не 

раніше ХІV – ХV ст. А до цього часу існує давньоруська народність – спільний предок 

українського, білоруського та російського народів. 
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Цю заідеологізовану гіпотезу почали активно розробляти і пропагувати у 50-х роках ХХ 

ст., а свого найбільшого поширення у СРСР вона набула у 60 – 80-х роках минулого століття. Це 

було пов’язане з тим, що саме у цей час комуністичні ідеологи намагалися практично створити в 

СРСР зпонад сотні різноманітних народів один-єдиний – радянський. Для цього їм конче був 

необхідний історичний прецедент. Саме таким яскравим етногенетичним конструктом мала 

стати давньоруська народність. Цей ідеологічний концепт надзвичайно пропагувався 

тоталітарною владою й тому, що кожен фаховий дослідник (історик, археолог, етнограф тощо), 

який займався прямо чи опосередковано Руссю, мав в обов’язковому порядку підтвердити свою 

лояльність, згадавши про незаперечне існування у ті часи давньоруської народності, 

давньоруської мови, давньоруської культури, давньоруської держави тощо. 

У зв’язку з цим М. Брайчевський змушений був критикувати т. зв. буржуазно-

націоналістичну концепцію українського етногенезу М. Грушевського та його однодумців, які у 

своїх працях розвивали думку про формування сучасних східнослов’янських народів (українців, 

білорусів, росіян) у докиївські часи, та їх тверде переконання, що Київська Русь була державою 

українського народу
1
. 

Тому М. Брайчевський наголошував, що історія Київської Русі є насамперед спільним 

періодом в історії усього східного слов’янства, а давньоруська держава може і повинна 

вважатися державою водночас і українською, і російською, і білоруською. Щодо етнічного 

субстрату Русі, то вчений вважав, що він являв собою певну едність, в якій структурні елементи 

ще не знайшли своєї остаточної кристалізації, а формування конкретних східнослов’янських 

народів на той час ще не досягло такої стадії, коли з’являється реальна можливість говорити про 

ці етноси як про цілком сформовані етнічні спільноти
2
. 

Проте навіть у цій радянській науковій парадигмі М. Брайчевський намагався показати 

своє власне бачення: «…здається невдалою поширена формула: «давньоруська народність – 

спільний предок трьох народів – російського, українського та білоруського». Вона надто 

спрощує проблему; з неї виходило б, що, скажімо, кривичі або ільменські словени були в такій 

же мірі предками сучасних українців, як поляни чи сіверяни. Тому вважаємо більш правильним 

говорити про те, що Русь становила спільний період (або етап) в історичному розвитку трьох 

східнослов’янських племен»
3
. 

Науково-дослідницька діяльність В. Барана відбувалася теж у межах радянської наукової 

парадигми, тому він змушений був декларувати свою прихильність концепції давньоруської 

народності. Так, він наголошував (зацитуємо мовою оригіналу для збереження особливостей 

тогочасної наукової лексики): «Найважливішим фактором, що посприяв уніфікації 

східнослов’янської культури і складанню давньоруської культури, було створення в ІХ столітті 

Давньоруської держави, до якої увійшло більшість східнослов’янських союзів племен. Кількісне 

зростання міст, бурхливий розвиток в них ремесел і торгівлі, будівництво порубіжних фортець, 

що заселялися вихідцями з різних областей Русі, військові походи руських князів, в яких брали 

участь воїни всіх об’єднаних земель, все це сприяло створенню єдиної давньоруської культури і 

давньоруської народності, яка об’єднала всі східнослов’янські племена, а також частина 

неслов’янського населення Східної Європи»
4
.  

Незважаючи на значний ідеологічний тиск, М. Сікорський намагався щонайменше 

згадувати і пропагувати давньоруський концепт
5
. Так, у книзі «На землі Переяславській» у 

розділах, присвячених києворуському часу, вчений жодного разу не згадав про існування у той 
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період так званої давньоруської народності. Зате М. Сікорський відзначив, коли вперше у 

літописі зафіксовано назву «Україна»
1
. 

Отже, у другій половині ХХ ст. тоталітарна влада поставила перед радянською 

гуманітаристикою нагальне й першочергове завдання – теоретично обґрунтувати можливість 

створення і поступального розвитку нової прогресивної етнічної спільноти, а саме радянського 

народу. На думку партійних функціонерів, він мав згуртувати й об’єднати більш ніж сто народів 

і народностей СРСР у монолітний соціокультурний організм, який, у свою чергу, мав збудувати 

т. зв. розвинутий соціалізм, дещо згодом – комунізм, а у далекій перкспективі стати взірцем для 

перетворення величезної кількості етнічних спільнот планети Земля у єдину комуністичну 

спільність. 

Таке партійне і радянське моделювання етнокультурних процесів у 60 – 80-х роках ХХ ст., 

на нашу думку, базувалося на загальновідомих історичних прецедентах. Оскільки радянський 

народ створювався не на ефемерних утопіях, а на етногенетичних й етнокультурних засадах 

формування і становлення російського етносу, то де-юре і де-факто саме росіяни стали тим 

підґрунтям, на якому базувався і творився цей комуністичний концепт. Можливо, в його основі 

була покладена така етногенетична модель: ранні слов’яни (черняхівська археологічна 

культура) – східні слов’яни (давньоруська народність) – росіяни (Московська держава й 

Російська імперія) – радянський народ (усі етнічні спільноти СРСР). 

На нашу думку, така модель стала прийнятною для партійних функціонерів й активно 

впроваджувалася ними у життя, починаючи від теоретичних наукових досліджень і завершуючи 

їх практичною реалізацією. 

Загалом етнокультурні процеси у зазначений період характеризуються активним 

зросійщенням майже усіх народів СРСР, втратою ними власних етнокультурних комплексів, 

етнокультурного простору, ідентичності тощо та поступовим перетворенням їх на радянську 

спільність (т. зв. «гомо совєтікусів»). Така тотальна асиміляція мала на меті не лише 

перетворити та «переплавити» багатющу культуру всіх народів СРСР на соціалістичну за 

змістом і національну за формою, як це повсягчас виголошувалося з високих партійних трибун, 

а й передусім створити монолітний радянський народ, який би став безвідмовним знаряддям для 

досягнення тоталітарною владою власних гегемоністських геополітичних завдань – знищення 

НАТО та їх спільників, ліквідація капіталізму як форми суспільних відносин, панування над 

усім світом та побудова комунізму на планеті Земля. Проте СРСР вийшов із довготривалого 

цивілізаційного протистояння з євроатлантичною співдружністю не переможцем, а 

переможеним і, врешіт-решт, розпався на 15 незалежних державних утворень, а комуно-

радянський глобалізаційний, етнокультурний тоталітарний проект остаточно канув у Лету. 

З відновленням Української державності на початку 90-х років ХХ ст., нарешті, зник 

тоталітарний ідеологічний тиск на українських вчених і кожен з них отримав можливість писати 

не те, що вимагали, а те, як є насправді. 

Ці кардинальні зміни дали змогу М. Сікорському, врешті-решт, оприлюднити власні 

погляди щодо етнокультурної належності археологічних культур, зокрема черняхівської: «В 

кінці ІІІ ст. н. е. на території Правобережжя та Лівобережжя Середнього Подніпров’я 

поширюється черняхівська археологічна культура, назва якої походить від могильника в с. 

Черняхів Кагарлицького району на Київщині, вперше дослідженого В. Хвойкою. Носіями 

черняхівської культури були численні різноетнічні племена, що заселяли величезні простори 

України від Карпат до Лівобережжя Дніпра і від Полісся до Причорноморських степів»
2
. 

Також дослідник висловив власне бачення на походження і розвиток українського народу, 

його мови та важливе значення у цих етногенетичних й етнокультурних процесах Переяслава і 

                                                           
1
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Переяславщини: «Переяславська земле! Тільки зворушливо і захоплено я можу вимовляти твоє 

ім’я. Ти – джерело української державності і козацтва, один із найсвятіших куточків землі 

нашої, сповненої вщерть радістю та смутком, пам’яттю та пророцтвом. Ти пройшла 

багатовіковий шлях з минулого в майбутнє. Твоє життя прогримкотіло крізь долю народу 

нашого, крізь пісню і щире слово як глибинний символ вселюдського єднання. Ти – етнічний 

центр, де проходив процес формування слов’янства, в ХІІ ст. – процес формування української 

народності, а пізніше – української нації. Найвідоміші бої з печенігами, половцями і татарами 

проходили на твоїй землі. Твоє місто – Переяслав – боронилося, як могло, бо ж його жителі 

захищали не лише себе, а й Київ, всю землю Руську. З цим же містом тісно пов’язаний 

геніальний твір – «Слово о полку Ігоревім», написаний старою українською мовою одним із 

учасників боїв з половцями біля Переяслава 1187 року. Повідомляючи про смерть одного з 

найвидатніших переяславських князів Володимира Глібовича, літописець зазначав: «й 

плакашася по немъ, вси Переяславци…О нем же Украйна много постона». То була перша згадка 

назви «України» в літописах, що є одним із свідчень початку формування української 

народності»
1
. 

Вагоме значення для відродження і розвитку етнології в Україні стало відкриття Інституту 

українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка (зараз НДІУ МОН України), де 

у 1992 р. розпочав діяльність відділ етнології, який займався дослідженням етнічної та 

етнокультурної історії українського народу. У цьому відділі довгий час плідно співпрацювали 

В. Баран і Л. Залізняк. 

Варто також зазначити й на тому, що проблемами етногенезу українців за часів 

становлення незалежності України займалися й в НДІ українознавства, одним із початківців 

цього напрямку діяльності був, зокрема, В. Баран, якого підтримало й тогочасне керівництво 

Інституту. Сам В. Баран про той етап свого науково-дослідницького життя згадує так: 

«Академік П.П.Кононенко успішно розробляє теорію українознавства, займаючись археологією 

слов’ян, я вписуюсь у наш колектив в Інституті українознавства, порівнюючи з роботою в 

Інституті археології, дещо розширив коло питань: почав досліджувати не тільки ранніх слов’ян: 

їх походження, розселення, процеси формування племен, державотворчі процеси, зокрема 

утворення Київської держави, але й конкретні процеси формування українського народу. 

Проблеми слід вирішувати комплексно, бо вони  – взаємопов’язані. Їх потрібно ставити і 

вирішувати на основі багатьох джерел, зокрема археологічних»
2
. 

Робота за сумісництвом значно розширила спектр наукових зацікавлень вчених. Якщо в 

Інституті археології НАН України хронологічні рамки дослідження обумовлювалися лише 

певними напрямами (кам’яна доба та ранні слов’яни), то в Інституті українознавства Київського 

університету імені Тараса Шевченка науковець міг розробляти будь-яку цікаву для нього 

проблему безвідносно до часових чи тематичних обмежень, по-перше. По-друге, справжній 

вчений завжди прагне опановувати нову для себе проблематику, яка дає можливість не лише 

підвищувати свій фаховий рівень, але й досліджувати актуальну для суспільства тему. Саме 

такою у 90-х роках ХХ ст. в Україні стала проблема походження українського народу. В СРСР 

на академічному рівні було офіційно визнано, що генезис українського народу відбувався у ХV–

XVI ст., а до того часу існувала єдина давньоруська народність, яка започаткувала першу 

східнослов’янську державу – Давню Русь. Будь-який радянський вчений, який піддавав сумніву 

цю заідеологізовану концепцію, автоматично звинувачувався в українському буржуазному 

націоналізмі, піддавався суспільному осуду і міг бути покараний
3
. 
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Але навіть з руйнацією СРСР і відновленням української державності ця т. зв. 

пізньосередньовічна концепція походження українського народу протягом майже чверть 

століття залишалася панівною чи хоча б у тренді етногенетичних дискурсів, і лише завдяки 

титанічній науковій праці М. Брайчевського, Л. Залізняка, В. Барана та інших вона поступово 

втрачає домінуючі позиції. Таке суттєве гальмування українських етногенетичних студій стало 

наслідком того, що вітчизняний апологет пізньосередньовічної концепції походження 

українського народу доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор 

Інституту археології НАН України (1987–2016), а з 2017 р. – почесний його директор П. 

Толочко своїм авторитетом у науковій та суспільно-політичній сферах України виступав 

надійним гарантом радянщини і всіляко не толерував спроби опонентів похитнути підвалини 

пізньосередньовічної концепції й заперечити існування давньоруської народності
1
.  

М. Брайчевський розкритикував так звану концепцію єдиної давньоруської народності, 

що стала науковим підґрунтям для пізньосередньовічної конценції походження українського 

народу. Учений наголошував, що теза про розпад давньоруської народності внаслідок 

феодальної роздробленості (яка певного часу набула популярності в українській історіографії) 

та гіпотеза про абсолютну етнічну єдність східного слов’янства, нібито розбиту лише 

монгольською навалою, є неприйнятними
2
. 

«Основною помилкою обох концепцій було те, – писав М. Брайчевський, – що вони 

розглядали формування трьох східнослов’янських народів як акт єдиної дії; як розпад 

початкової загальноруської спільноти. Насправді той процес не означав зникнення первинної 

Русі з історичного кону. Він мав складний діалектичний характер, у якому перепліталися як 

диференціаційні, так і інтеграційні тенденції»
3
. 

Загалом походження українського народу М. Брайчевський вбачав за такою схемою: анти 

– початкова Русь V – VІІ ст. – Київська Русь ІХ – ХІІІ ст., лише згодом від цього первісного 

загальноруського (праукраїнського) стовбура у першій половині ХІ ст. відокремилася 

білоруська етнічна спільнота, а у середині та другій половині ХІІ ст. – російська спільнота, а 

українська етнічна спільнота продовжувала свій поступальний і цілеспрямований розвиток
4
. 

Протягом 90-х років ХХ та на початку ХХІ ст. у своїх численних етнологічних працях Л. 

Залізняк обґрунтовує узгодженість ранньосередньовічної концепції походження українців з 

універсальною схемою етногенезу великих європейських етносів та схемою етногенезу східних 

слов’ян М. Грушевського. Якщо М. Грушевський вважав антів безпосередніми предками 

українського народу, то Л. Залізняк переконаний, що ними були саме склавини, а анти лише 

згодом долучилися до цього процесу. За Л. Залізняком, українська етногенетична періодизація 

має такий вигляд: етногенез українців розпочинається з кінця V ст.; далі – склавини і частково 

анти (V – VІІ ст.); літописні племена волинян, деревлян, полян, білих хорватів, уличів, тиверців 

(VIII – IX); руський народ (праукраїнці) (ІХ – ХІІІ ст.) й українці (ХІV – ХХІ ст.). Активно 

критикуючи сучасні екзотичні концепції доісторичного походження українців, вчений 

наголошує: 1) український народ зароджується не будь-коли, а лише тоді, коли формується його 

базовий етнокультурний комплекс, до якого входять мова, культура, темперамент, характер, 

антропологічний тип, самосвідомість та специфічні форми господарювання; 2) головною 

етновизначальною ознакою українського етносу є тяглість його етнокультурного розвитку, 
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тобто наявність цілісного комплексу етнокультурних елементів протягом достатньо тривалого 

часу
1
. 

У свою чергу В. Баран, досліджуючи етнокультурну проблематику, прийшов до 

висновку, що саме велике розселення слов’ян у V–VІІ ст. приводить до виникнення, а потім і до 

відокремлення тієї групи східнослов’янських племен, яка в майбутньому стали основою для 

утворення українського етносу. Згодом склавини (носії празько-корчацької археологічної 

культури) та анти (носії пеньківської археологічної культури) об’єднуються й утворюють 

людність райковецької і волинцівсько-роменської археологічних культур, які стали базою 

зародження українців. Розпад Київської Русі, що остаточно визначився після монголо-татарської 

навали, призвів до відокремлення та завершення формування білоруського, російського та 

українського народів. В. Баран вважає, що український етногенез мав таку періодизацію: 1) 

слов’яно-венедський період (рубіж ер – ІV–V ст. н.е.); 2) раннє середньовіччя (V–VІІ ст.); 3) 

слов’яни напередодні утворення Київської Русі (VІІІ –Х ст.); 4) Київська Русь та період після її 

розпаду (кінець Х ст. – початок ХІІІ ст.)
2
. 

Отже, зі зникненням СРСР з геополітичної арени та відновленням Української держави у 

1991 р. українські дослідники остаточно позбавилися комуно-більшовицького ярма й отримали 

можливість вільно займатися науковою діяльністю. Ці епохальні структурні зміни дали 

можливість М. Сікорському М. Брайчевському, В. Барану і Л. Залізняку оприлюднювати власне 

бачення етнічних та етнокультурних процесів на території України загалом і щодо походження 

українського народу, розвитку української мови, культури, традицій тощо. 

Таким чином, здійснивши аналіз головних тенденцій зміни підходів до наукового 

дослідження генези українського народу та сучасних етнокультурних процесів в умовах кризи 

комунізму й відновлення Української держави, можемо виокремити такі закономірності: по-

перше, у тоталітарну добу історична наука загалом й археологія зокрема жорстко 

підпорядковувалися вимогам комуністичної ідеології та виконували рішення партійних і 

радянських органів і функціонерів, створюючи саме той науковий продукт, який від них 

вимагала командно-партійна система (наприклад, слов’янська належність черняхівської 

археологічної культури, існування у часи Київської Русі єдиної давньоруської народності тощо). 

По-друге, криза комуністичної ідеології та командно-адміністративної системи у другій 

половині 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. дала можливість вченим відійти від жорстких 

заідеологізованих схем та розпочати більш-менш об’єктивно вивчати етногенетичні й 

етнокультурні процеси у Центрально-Східній Європі загалом та Україні зокрема.  

По-третє, остаточна дезінтеграція СРСР і відновлення Української держави позбавили 

вчених-гуманітаріїв тотального партійного контролю над фундаментальними і прикладними 

науково-дослідними розробками та дали змогу їм долучитися до європейського і світового 

наукового досвіду й продовжувати неупереджено та об’єктивно вивчати етнічну та 

етнокультурну проблематику. 

По-четверте, незважаючи на вже понад чвертьстолітнє існування суверенної Української 

держави, в українській гуманітарній сфері, особливо у тій її галузі, яка дотична до вивчення 

походження українського народу, осмислення вітчизняних етнокультурних процесів тощо, 

кардинальних зрушень, на жаль, не відбулося. Так, в Україні на найвищому академічному рівні 

не існує єдиної загальновизнаної теорії українського етногенезу, а на побутовому рівні 

широкого розповсюдження набули аматорські, псевдонаукові гіпотези етногенезу українців. 

Значною мірою це пов’язано як з об’єктивними факторами (постколоніальний і 

посттоталітарний спадок), так і з суб’єктивними чинниками (наприклад, багатолітня діяльність 

                                                           
1
 Шакурова О. В. Основні концепції етногенезу українського народу: вітчизняна історіографія (кінець ХІХ – 

початок ХХІ ст.) / відповідальний редактор Фігурний Ю. С. Київ: Видавець Олег Філюк, 2017. С. 131–132. 
2
 Шакурова О. В. Основні концепції етногенезу українського народу: вітчизняна історіографія (кінець ХІХ – 

початок ХХІ ст.) / відповідальний редактор Фігурний Ю. С. Київ: Видавець Олег Філюк, 2017. С. 137. 
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незмінного очільника Інституту археології НАН України П. Толочка, який всіляко пропагував і 

підтримував заідеологізовану пізньосередньовічну теорію походження українського народу та 

існування у часи Київської Русі єдиної давньоруської народності, т. зв. «спільної колиски трьох 

братніх народів – росіян, українців, білорусів»). 

По-п’яте, попри постімперський і пострадянський комплекси українські вчені-гуманітарії 

загалом й М. Брайчевський, В. Баран і Л. Залізняк зокрема доклали чималих зусиль, щоби 

теоретично обґрунтувати й утвердити як у науково-освітньому дискурсі, так і серед широкого 

суспільного загалу виважену й обґрунтовану ранньосередньовічну теорію походження 

українського народу, а також розкрити особливості і закономірності вітчизняних 

етнокультурних процесів, які допоможуть як на сучасному етапі, так і у майбутньому зменшити 

до мінімального рівня потенціал імовірних непорозумінь і конфліктів на етнокультурному 

ґрунті та посприяють сталому розвитку Української держави й української політичної нації. 
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РОЗДІЛ 4. 

ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРІОДИ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ВІД 

СЕРЕДИНИ 1980-Х РОКІВ ДО СЬОГОДНІ 

 

 

Періодизацію етнокультурного розвитку України та сутність головних його тенденцій у 

період від середини 1980-х років до сьогодні ми висвітлювали у статтях, доповідях та 

колективних монографіях, зокрема, у розділі «Людність України в етнокультурних процесах у 

ХХ – на початку ХХІ ст.» колективної монографії «Україна й українство в етнокультурних 

процесах: концептуальні узагальнення»
1
. У досліджуваний період автор жив в Україні, був 

активним учасником етнополітичного, етносоціального, культурного, релігійного життя 

українського суспільства (переважно київської територіальної його частини) та мав можливість 

спостерігати за зміною супільно-історичних умов етнокультурного розвитку українства, за 

визначальними його напрямками, що формувалися у складній боротьбі різноспрямованих 

чинників внутрішньоукраїнської та зовнішньої природи. Це дає підстави спиратися не лише на 

результати статистичного спостереження, соціологічних опитувань, політологічних оцінок, 

історіографічних та інших праць, але й на метод включеного спостереження. 

Упродовж ХХ ст. етнокультурні процеси на теренах України відбувалися 

різноспрямовано, непослідовно, несинхронно та неодночасно у різних її територіальних 

частинах. Перебіг етнокультурних процесів на теренах України в умовах СРСР великою мірою 

контролювався КПСС. Можемо виокремити кілька періодів, що охоплюють роки з подібним 

спрямуванням та перебігом визначальних тенденцій етнокультурного розвитку людності на 

теренах України, зокрема після завершення Другої світової війни, упродовж 1947–1987 років 

тривав період поглиблення мовного та культурного російщення населення України. Відбувалося 

увиразнення двокультурності та двомовності Української РСР, структурної двоетнічності 

української людності. Продовжувалося зростання частки етнічних українців у міському 

населенні, серед зайнятих переважно розумовою працею, а також серед зайнятих в освіті, 

медицині, державному управлінні, культурі. Найменшою частка етнічних українців залишалася 

серед зайнятих у науці. Зростав рівень освіти та рівень соціальної мобільності етнічних 

українців. 

До кінця 1980-х років відбувалося неухильне зростання частки росіян та спадання частки 

українців. Тривало зменшення чисельності та питомої ваги євреїв і поляків. Двоетнічність в 

УРСР робилася дедалі виразнішою. Такий розвиток визначався відставанням українців від 

росіян у суспільно-політичному розвитку і реально здійснюваною (хоч і не проголошуваною) 

національною політикою КПРС,  спрямованою на російщення українців та України. 

У часи «відлиги» (1956–1961) відбулося послаблення тиску влади на неросійські культури, 

зокрема на українську. Виникло явище «шістдесятників», що суперечило совєтській 

комуністичній системі. 

По війні, завдяки переселенню близько 0,5 млн. українців з Польщі й Чехословаччини та 

виселенню з України більшої частини поляків, частка українців залишалася порівняно високою 

(ймовірно близько 80 %), незважаючи на плановий міграційний доплив росіян та інших 

чужинців, демографічний ресурс яких не був такий виснажений, як в українців. На час першого 

післявоєнного загального перепису населення, що відбувся 1959 року, питома вага етнічних 

українців становила 76,81% людності України. 

Міграційний обмін з іншими територіями СРСР і насамперед з РРФСР та процеси 

етнічного російщення українців, які «з’їдали» щоразу більшу частину кожного нового покоління 

                                                           
1
 Див. також: Чирков О. Людність України в етнокультурних процесах у ХХ – на початку ХХІ ст.  Україна й 

українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення: колективна монографія. Київ: НДІУ, 2018. 

304 с. С. 222–237. 
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(переважно на сході та півдні України), призводили до неухильного зменшення частки 

українців. Це зменшення становило: за час між 1959 та 1970 роками – 1,9 відсоткових пунктів, 

за час між 1970 та 1979 роками – 1,3 відсоткових пунктів, за час між 1979 та 1989 роками – 0,8 

відсоткових пунктів. 

На час розпаду СРСР Україна вже перетворилася на типову двоетнічну територію, де 

українці налічували 72,7% і втрачали свою питому вагу, а росіяни – 22,1%  і збільшували свою 

частку в населенні. Представники решти етнічних спільнот (всього їх понад 150) сумарно 

становили вже лише 5,2 % населення (їхня спільна частка зменшилась у порівнянні зі станом 

наприкінці ХІХ ст. приблизно у 4 рази). Колись великі частки євреїв, поляків, німців, кримських 

татар зменшилися за 90 років у декілька разів і чисельно вже не вирізнялися з-поміж багатьох 

інших етнічних груп. 

Мовна структура населення України зазнала відчутних зсувів. Адже на ній відбилося 

активне мовно-культурне російщення українців та решти етнічно неросійського населення 

України, яке значно випереджало зміну етнічної самосвідомості. За період від кінця ХІХ ст. до 

1989 року частка осіб з рідною російською мовою зросла на 24 відсоткових пункти, або, 

приблизно, у 3,8 рази, досягнувши майже 1/3 всього населення УРСР. Питома вага носіїв усіх 

іеших мов, поширених в Україні ще до ХІХ ст., зменшилася на користь російськомовної частки. 

Молодь етнічно неросійського населення України була або вже мовно зросійщена, або 

двомовна. Зрозуміло, що у такому ж напрямку відбувалося «перекультурення» населення 

України, хоча прямих даних переписів про це не існує. Такий розвиток подій з часом неодмінно 

призвів у майбутньому до перетворення України спочатку на територію російськомовного та 

російськокультурного населення (на зразок сучасного Донбасу), а згодом – на територію, 

заселену переважно етнічними росіянами (на зразок сучасного Криму чи Краснодарського краю 

Російської Федерації). 

Середина 1980-х відзначається початком перегляду політики КПСС щодо засад 

внутрішньої й зовнішньої політики СРСР. Від років Перебудови (приблизно з 1988 р.) до 

початку 2014 р. тривав період повільного відновлення етнокультурної самобутності корінних 

народів України – українців і кримських татар. Відбувалося перетворення двоетнічної України 

на одноетнічну (зі збереженням двоетнічності та багатоетнічності окремих окраїнних районів 

країни), але це охоплювало насамперед площину етнічної самоідентифікації. У сфері культури 

домінування російського залишалося, найбільше – у публічному вияві (мова спілкування, преса, 

соціальні мережі, телебачення, пісні в радіоефірі тощо). 

Сутність етнокультурного розвитку України визначалася великою мірою свідомим і 

несвідомим прагненням переважної більшості українського суспільства позбутися наслідків 

колоніального підросійського минулого, дистанціюватися й унезалежнитися від руйнівного 

російського впливу в усіх сферах суспільного буття (у тому числі в етнічній сфері), а також 

прагненням певних етнополітичних груп України та російської влади зберегти досягнутий у 

минулому рівень зросійщення України. 

За 13 років між переписами 1989 та 2001 років частка осіб, що вважають себе українцями, 

збільшилася в Україні на 5,10 відсоткових пунктів. В цей час частка осіб, які вважають 

українську мову своєю рідною мовою, збільшилася на 2,87 відсоткових пункти серед усього 

населення (до 67,53%) та на 3,14 відсоткових пункти серед осіб, що зазначили рідну мову (до 

67,81%). Зростання частки громадян, які вважають українську мову своєю рідною, є позитивним 

і потрібним Україні явищем, що всебічно (духовно, економічно, політично тощо) об’єднує і 

зміцнює націю, важливим з погляду надійного забезпечення суверенітету, національної безпеки 

та сталого розвитку нації на власній самобутній етнічній основі у майбутньому.  

Територіальні відмінності змін етнічної структури населення свідчать про наявність окрім 

територій, де панують загальноукраїнські тенденції, ще й двох особливих регіонів з різною 

спрямованістю розвитку (2 області Донбасу та Кримський півострів), що не може не викликати 
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занепокоєння. Цей факт є закономірним наслідком, по-перше, хибної етнічної, мовної, 

культурної, інформаційної, кадрової політики української держави, що прийшла на зміну 

централізованій «национальной политике КПСС» (офіційну назву етнічної політики наведено 

російською), по-друге – її невідповідністю (за напрямками, засобами й оперативністю) 

існуючому в цих частинах країни небезпечному стану етнічних структур населення і новим 

загрозам, які несе з собою реально існуюча тенденція подальшого зменшення ваги українського 

етнічного компонента. Присутність українських територіальних груп у Севастополі, в АРК, у 

Донецькій та Луганській областях все виразніше стає формально-статистичною. В реальній 

етнічній палітрі цих регіонів питома вага первинних українських етнічних рис, на жаль, 

зменшується. Варто наголосити (з огляду на чесноти й успіхи минулої політичної діяльності 

чинного прем’єр-міністра України), що найшвидше це відбувається саме у Донецькій області, 

хоча об’єктивні передумови цьому явищу на Донеччині не є найсприятливішими. 

Сучасні наслідки розпочатої 2014 р. воєнної агресії Російської Федерації проти 

України
1
. Сучасні наслідки розпочатої 2014 р. воєнної агресії Російської Федерації для 

українського суспільства можна розглядати з різних ціннісно-світоглядних, політичних, 

методологічних та інших позицій. Ми зазначимо деякі серед найважливіших, на нашу думку, 

наслідків, зважаючи на необхідність висвітлення етнічного чинника у російській агресії. 

1) Факт агресії Російської Федерації проти України, необхідність їй протистояти зумовили 

хвилю політичної консолідації українського суспільства на території, яку агресор не захопив. 

Відбулася актуалізація національної самосвідомості, патріотичних почуттів, зростання рівня 

національної (вірогідно, що й етнічної) консолідації. Порівняно швидко зменшується частка 

російського в Україні, зокрема: громадян, що під час соціологічних опитувань ідентифікують 

себе як етнічних росіян; російської мови на телебаченні, на радіо, в кіно, серед пісенних творів; 

громадян, що вважають необхідним адміністративне підпорядкування православних віруючих 

Московському патріархату (у понад 2 рази); дітей, що одержують освіту російською мовою; 

дітей, що вивчають російську мову в школах, де навчання відбувається не російською мовою; 

обсяг інформації російського виробництва. 

2) Захоплення Російською Федерацією та дезінтеграція двох територіальних частин 

України: а) Автономної Республіки Крим та м. Севастополя; б) південно-східної частини 

Донецької області та південної частини Луганської області. Перша з них анексована і перебуває 

у процесі «перетравлення» і пристосування до потреб внутрішньої і зовнішньої політики 

Москви. У першу чергу Російська Федерація використовує переваги географічного розміщення 

Кримського півострова у воєнно-стратегічній сфері, у протистоянні Північноатлантичному 

альянсу. У промові, присвяченій анексії Криму, В.Путін тлумачив це як об’єднання 

роз’єднаного російського народу. 

Друга частина України, що дезінтегрується, має інше призначення. З усього видно, що 

вона за задумом Москви може виконувати кілька ролей. Одна з яких – роль розмінної монети: 

Росія виходить з окупованої частини Донбасу в обмін на визнання Криму російським. Схоже, 

що українці та міжнародне співтовариство не пристало до такої торгівлі. Тому цій окупованій 

частині країни Москва прагне відвести роль, яку від періоду розпаду СРСР до весни 2014 р. 

певною мірою (меншою) виконували Автономна Республіка Крим та місто Севастополь. 

Набуваючи автономного статусу в унітарній Україні окуповані частини двох українських 

областей мають стати легітимними державно-політичними суб’єктами України. В них певні 

етнокультурні, ментальні, суспільно-політичні риси, сформовані російською метрополією в 

умовах СРСР та актуалізовані російською пропагандою за часів правління у Кремлі В. Путіна, 

                                                           
1
 Про наслідки в етнокультурній сфері див. також: Чирков О. Етнічний чинник в агресії Російської Федерації проти 

України: етнокультурна історія південно-східних українських земель і сучасні маніпуляції Кремля. Агресія Росії 

проти України: історичні передумови та сучасні виклики: колективна монографія / авт. кол.: П. П. Гай-Нижник та 

ін. Київ, 2016. С. 109–130. 
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мають консервуватися. Визначальний вплив на суспільну свідомість мешканців цих державно-

політичних суб’єктів має залишатися за Москвою. Погрожуючи сепаратизмом чи зброєю, 

застосовуючи передбачені «оновленим» (практично узгодженим з В. Путіним) законодавством 

засоби впливу на органи найвищої влади України керована Росією частина Донбасу має бути 

ніби коротким ланцюгом між російським господарем та його власністю – Україною. З його 

допомогою можна гальмувати суспільно-політичний поступ, міняти його спрямування, 

наприклад: стримувати просування України шляхом декомунізації, подолання наслідків 

російщення, боротьби з корупцією, а також гальмувати євроінтеграційний процес, вступ до 

Північноатлантичного альянсу, завдавати іміджевої та іншої шкоди українській державі при 

нагоді, коли Москва потребуватиме. 

На окупованих територіях України докорінно змінилася інформаційна, культурна, освітня, 

етнічна та інші політики. Це спрямовує етнічні та міграційні процеси у напрямок російщення 

населення цих територій, міграційний доплив росіян та виїзд етнічних українців і кримських 

татар. 

3) Незворотність стратегічного зовнішньополітичного вектору України у напрямку ЄС та 

Північноатлантичного альянсу. Щоправда швидкість просування України за цим напрямком 

невелика. Вплив російсько-української війни на швидкість просування України за цим 

напрямком важко оцінити через те, що вона, з одного боку (політичних намірів), є його 

каталізатором, з другого (політичної практики, фінансового забезпечення) – гальмом. 

4) Захоплення агресором значної частини господарюючих суб’єктів України, а також 

розбалансування усього господарського комплексу шляхом торгової війни співпало в часі зі 

зменшенням попиту та цін на основні експортні товари України, що разом призвело до різкого 

зниження ВВП та життєвого рівня громадян України (Показник ВВП на одного мешканця, який 

був у 2012–2013 рр. серед найменших у Європі, зменшився у 3 рази – приблизно до 2 тис. дол. 

США на одного мешканця за рік). Велика частина українських сімей мала упродовж 2014–

2017 рр. доходи на одну особу менше 100 дол. США за місяць (враховуючи дітей та 

пенсіонерів)! Бідність громадян зумовила активізацію міграційного потоку за межі України (на 

навчання, на роботу, на постійне проживання), а також робить Україну непривабливою для 

багатьох її громадян, що залишилися на окупованих Росією територіях (у Криму та частині 

Донбасу). 

5) Вимушена міграція великої кількості людей. Міграційний доплив тимчасового та 

постійного населення з окупованих Росією територій, що в середньостатистичному вимірі має за 

етнокультурними характеристиками певні відмінності порівняно з місцевою людністю районів 

прибуття мігрантів. Природно, що серед вимушених переселенців з Донецька, Макіївки, 

Горлівки, Луганська та інших окупованих міст порівняно великі частки становлять етнічні 

росіяни, громадяни, що не володіють вільно українською мовою, атеїсти та віруючі Російської 

православної церкви (УПЦ МП). 

6) Формування українського національного дискурсу щодо викликів, які постали у зв’язку 

з агресією Російської Федерації чи загострилися через неї. Воєнний та навколовоєнний сегмент 

з’явився у тематиці сучасної української літератури (художньої, наукової та ін.) на основі 

реального явища російсько-української війни. Сформована в українському суспільстві 

громадська думка щодо відновлення територіальної цілісності країни та забезпечення 

національного суверенітету на контрольованих Російською Федерацією територіях України 

робить неможливим для української влади погодитись на запропоновані Москвою вимоги: не 

заперечувати анексію Кримського півострова Росією, змінити державний устрій таким чином, 

щоб окуповані частини Донецької та Луганської областей виконували для Москви роль важіля, 

яким Україну легко скеровувати у вигідному для Росії напрямку. Ми сосереджуємо увагу 

насамперед на етнічному чиннику. 
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Періодизація етнокультурного розвитку України упродовж 1988–2020 рр.
1
 У межах 

періоду 1988–2020 рр. можна виділити 3 підперіоди етноструктурних змін. 1. 1988–1990 роки – 

перехідний підперіод, коли з’явилися прямі переконливі ознаки змін головного напрямку 

розвитку етнічної будови української людності (зміна потужності та етнічної структури 

зовнішніх міграційних потоків, зміна етнічної структури немовлят за ознакою етнічної 

належності матері, послаблення процесів етнічного поросійщення неросіян тощо). У ці роки 

активно відбувалася еміграція євреїв (на історичну батьківщину, до Німеччини та США), а 

також імміграція кримських татар. Але вирішальний злам відбувся пізніше – у 1991–1993 роках, 

коли нова тенденція розвитку етнічної конструкції української нації завдяки зворотній міграції 

та зворотній асиміляції росіян, набирала ходи на південному сході країни, де зосереджена 

більшість мовно, культурно, ментально помосковленого на різних етапах української історії 

населення. 

2. Від початку 1990-х років до 2014 р. тривав підперіод неухильного зменшення питомої 

ваги етнічного складника колишньої метрополії (який втрачав політичну першість в Україні), та 

збільшення часток корінних народів – українців і кримських татар. Питома вага росіян – 

етнічної основи колишньої російської імперії (і монархічного і комуністичного періодів), її 

головної виплеканої за кілька століть опори у російських колоніях, зменшується значно швидше 

за питому вагу мовно і культурно зросійщених неросіян України. Визначальним чинником 

розвитку етнічної структури населення на цьому етапі був процес національної консолідації в 

умовах банкрутства Компартії та перетворення Союзу на Російську Федерацію і низку 

суверенних національних країн з промосковськими культурно-економічно-політичними 

групами різної потужності і впливовості. 

За етнічною самоназвою і за усвідомленням рідномовної ідентичності вага українців 

зростає. Проте спостереження за змінами реального функціонування української мови і 

української культури загалом свідчить про суперечлівість та неусталеність процесу до 2014 р. 

Зростання питомої ваги статистичних сукупностей осіб, що вважають себе українцями та осіб, 

що вважають своєю рідною мовою українську мову, не супроводжувалося розширеним 

відтворенням характерних українських етнічних рис. Навпаки, тривало інтенсивне поширення 

російських стандартизованих та покручених російщенням «гібридних» форм духовної та 

матеріальної культур. Сучасний північноамериканський та європейський духовний продукт 

масово споживався українцями у варіанті, пристосованому росіянами для росіян. Наприклад, чи 

багато було у 1990-х роках американських, французьких, італійських чи індійських фільмів в 

українському перекладі на українському ринку відеофільмів? Чи було сучасне програмне 

забезпечення ПК українською мовою? Розширене відтворення російськості відбувалося зі згоди 

на загал байдужої до долі української етнічності державної влади і забезпечувалося соціальними 

інститутами виховання й освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, збройних сил, засобів 

масової інформації тощо.  

Віднайти у столиці позашкільний навчальний заклад, в якому музика чи хореографія 

викладалися б дітям державною мовою у 1990-х роках було величезною проблемою. Про 

ситуацію в Донецьку, Луганську, Севастополі, Сімферополі годі й говорити. Через 

недостатність або відсутність таких закладів у великих містах країни навіть патріотично 

налаштовані українці змушені були віддавати дітей на навчання, наприклад, української 

народної хореографії, музики за фахом «бандура» російською мовою. Відтак українська 

                                                           
1
Див. також: Чирков О. Періодизація розвитку етнічної структукри населення України упродовж ХХ ст. 

Українознавство. Ч. 3–4, 2004. С. 120–125; Чирков О. Стисла характеристика етнокультурного розвитку населення 

на теренах України у ХХ ст. та на початку ХХІ ст.  Україна й українство в етнокультурних процесах: 

концептуальні узагальнення: колективна монографія. Київ: НДІУ, 2018. 304 с. С. 229–237. 
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етнічність (первинні етнічні ознаки) продовжує втрачати свою вагу в Україні на користь 

російської етнічності. 

Головними причинами відсутності сталого, вільного, спадкоємного, повнокровного 

розвитку української культури, подальшого зростання небезпеки остаточного мовного 

російщення вже суверенної і начебто незалежної від колишньої метрополії української держави 

є, напевно, інерція певних сфер суспільного розвитку України колоніальних часів, ефективна 

зовнішня політика Російської Федерації щодо збереження минулих досягнень російщення 

України і навіть їх збільшення, а також безпорадність громадських організацій українців, вищих 

органів державної влади України і всього українського суспільства (через слабкість та 

зросійщеність національної еліти) у відстоюванні української самобутності та національних 

інтересів. 

3. Від часу окупації Російською Федерацією Криму почався новий етап, який, можливо, 

стане окремим періодом різноспрямованого етнокультурного розвитку. На основній частині 

української території процеси відновлення етнокультурної самобутності українців 

прискорилися. Поліпшилося законодавче забезпечення упровадження української мови у 

суспільну практику, зменшилась кількість дітей, що навчаються російською мовою чи вивчають 

російську мову у школах. На окупованій частині відбулася зміна основного напрямку 

етнокультурних процесів. Ці зміни багато у чому подібні до процесів часів СРСР та до 

тенденцій у регіонах сучасної Росії, де ще залишилися помітні групи етнічних українців. Там 

зростає частка російської етнічності, російської духовної культури, а українська духовна 

культура занепадає, українстька етнічна ідентичність трансформується на російську (на рівні 

індивіда), зникає зі зміною поколінь (на рівні етнічної групи). 

Домінуюче становище російської мови та культури, досягнуте в умовах Російської імперії 

та СРСР на території багатьох областей України шляхом дискримінації українства російськими 

урядами, не було подолане після розпаду СРСР. Проте у постколоніальній Україні українська 

етнічна самосвідомість почала поширюватися серед населення Донецької та Луганської 

областей (повільніше, ніж у решті областей країни) на значні частини мовно й культурно 

зросійщеного населення; поліпшилося відтворення етнічної самосвідомості українців у Криму; 

почало помітно зміцнюватися функціонування української мови у державному управлінні, в 

освіті, ЗМІ, судочинстві та деяких інших сферах суспільного буття. Одночасно зі зменшенням 

кількості осіб, що вважають рідною українську мову, відбувалося збільшення кількості осіб, що 

вільно володіють українською як другою мовою. 

Після політичного програшу В. Януковича та Партії Регіонів очікувалася нова хвиля 

етнічного ренесансу в Україні, зокрема впровадження у суспільну практику державної мови. 

Проте, окупація Російською Федерацією частини української території зруйнувала там 

постімперські тенденції етнокультурного розвитку, призвела до відновлення старого (часів 

СРСР) напрямку змін етнічної будови людності, звуження сфер функціонування української, 

кримськотатарської та інших мов, поставила етнокультурний розвиток навіть у 

короткостроковій перспективі у ситуацію невизначеності. В окупованій частині Донецької й 

Луганської областей, достатньо підстав обгрунтовано припускати, зменшення частки етнічних 

українців, збільшення частки етнічних росіян. А в Криму це підтверджено результатами 

перепису населення. 

Окупація Російською Федерацією частини української території збільшила, поглибила 

відмінності етнокультурного розвитку та зміни мовних ситуацій між основною частиною 

України, з одного боку та Донецькою й Луганською областями й Кримським півостровом з 

другого. Через окупацію та цілеспрямовану мовну, культурну, інформаційну політику Росії у 

2014 р. на контрольованих Росією та місцевими колаборантами територіях Донеччини мовна 

ситуація почала докорінно змінювати тренд. Повної картини перемін ми не маємо, проте 

тенденції зрозумілі. Мовна ситуація змінюється за напрямком, що є протилежним до тенденцій, 
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характерних для мовної ситуації на вільній від загарбника частині області. Функціонування 

української мови у публічній сфері там швидко скоротилося і зводиться нанівець. Є 

обґрунтовані підстави припускати зниження рівня володіння українською літературною мовою, 

зростання частки осіб, що не володіють вільно українською мовою, вважають себе належними 

до російського етносу. Деокупація тієї частини області є необхідною (але, звісно, недостатньою) 

умовою для припинення зникнення української мови з ужитку. 

На контрольованих Україною частинах Донецької й Луганської областей у розвитку 

етнокультурної ситуації визначальними є 2 чинники. 1. Актуалізація національної 

самосвідомості, патріотичних почуттів, зростання рівня національної (вірогідно, що й етнічної) 

консолідації. 2. Міграційний доплив тимчасового та постійного населення з окупованих Росією 

територій, що в середньостатистичному вимірі має за етнокультурними характеристиками певні 

відмінності порівняно з місцевою людністю районів прибуття. Природно, що серед вимушених 

переселенців з Донецька, Макіївки, Горлівки, Луганська та інших окупованих міст порівняно 

великі частки становлять етнічні росіяни, громадяни, що не володіють вільно українською 

мовою, атеїсти та віруючі Російської православної церкви. 

Серед населення, що мешкає на вільних від агресора частинах областей спостерігаємо 

повільне поліпшення суспільно-політичних та законодавчих умов для впровадження української 

мови у суспільну практику (на радіо і телебаченні, в освіті, у закладах культури, у місцевих 

органах влади тощо), а також ознаки незначного розширення реального функціонування 

української мови та продовження постколоніальної – післясовєтської тенденції збільшення 

частки етнічних українців, насамперед серед дітей і молоді. 

Сукупність відомих нам фактів про мовну ситуацію у вільній від «заблукалих» зайд з Росії 

території Донецької й Луганської областей наводить на думку про те, що політична 

консолідація українських громадян на грунті захисту національних інтересів, територіальної 

цілісності, суверенітету, культурної самобутності ще не досягла рівня, достатнього для швидкої 

зміни мовної поведінки великої частки населення, масової зміни мовної чи мовнокультурної 

самоідентифікації. Але для руху в загальноукраїнському напрямку не лише на шляху 

поширення української етнічної самосвідомості, але і на шляху зміни мовної поведінки 

царських часів чи УРСР-івського зразка необхідні передумови сьогодні є. Бракує лише 

додаткових стимулів і насамперед політичної волі. Стримуючу роль відіграє також страх 

сучасної української влади бути звинуваченою в утисках «російськомовного населення». 

На основній територіальній частині України, що не є окупована Росією, внаслідок 

російської агресії відбулася прискорена політична консолідація більшої частини нації на єдиній 

ціннісній, світоглядній, цивілізаційній, зовнішньополітичній, значною мірою історіографічній 

платформі. Посилилося етнокультурне дистанціювання від Росії та росіян, меншою мірою – від 

російської мови та російської культури. Відбувається зростання рівня національної солідарності, 

здатності до соціальної мобільності й самоорганізації у критичних умовах, внутрішньої 

згуртованості, жертовності за національні інтереси, честь і гідність. У цьому процесі беруть 

участь усі етнічні складники українського суспільства. 

Сучасна українська влада, на жаль, довго залишала чинними законодавчі норми ухвалені 

за часів президентства В. Януковича. На практичну підтримку української мови спромоглися 

лише у 2016 р., запровадивши квоти на український та україномовний музичний продукт. З 

огляду на стан теле- і радіоефіру, на мовну структуру українського контенту веб-ресурсів, 

цьогобуло замало для дієвої підтримки. У 2017 р. зроблено наступні кроки у цьому напрямку. 

Очевидно агресія РФ заважала впроваджувати українську мову у суспільну практику, навіть 

деякі міністри нею не говорять вільно. 

У сучасному комплексі національних проблем особливості етнічного складу населення 

Криму та Донецько–Надазовського регіону України відігравали і відіграють не останню роль. 

Вважаємо, що ці особливості були вагомими чинниками для прагнень і намагань певних 
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політичних сил протиставити людність регіону основній частині української нації, для 

формування і поширення настроїв мовно-культурного відчуження регіону від українства, для 

розпалювання політичної сепарації областей Донбасу і перепідпорядкування його Російській 

Федерації. 

Перемога на президентських виборах та на виборах до Верховної Ради 2019 р. 

В.Зеленського та його партії призвели до гальмування і, навіть, до певного відкату позитивних 

для українського суспільства тенденцій у сфері інформаційної політики, зовнішньої політики, 

мовної політики, політики памяті тощо. Припускаємо, що все це негативно впливає на 

відтворення в суспільстві української та кримськотатарської етнічної свідомості, ускладнює 

формування національної ідентичності у молодих вікових когортах української людності. 

Інструмент мовного російщення українців продовжує працювати (на прикладі 

роботи новинного вебпорталу «ukr.net»)
1
. Інформатизація, цифровізація сучасного людства 

створюють нові ділянки буття суспільства, які опановуються різними країнами, народами, 

мовами, культурами несинхронно. Багато мов ще перебувають за межами цього цивілізаційного 

тренду. Не будемо зупинятися на критеріях і методах визначення показників, що дають 

можливість порівнювати участь різних мовно-культурних та інших соціальних спільнот у цих 

процесах. Констатуємо лише таке: 1) українська мовно-культурна спільнота належить до групи 

тих, які крокують за спільнотами, що лідерують у процесі інформатизації; 2) українській мові 

досі доводилося, вже в умовах незалежності країни, конкурувати в Україні та у веб-просторі з 

мовою колишньої метрополії – російською, без послідовної, систематичної підтримки з боку 

держави.  

Сьогодні маємо певну невідповідність між домінуванням української мови (порівняно з 

російською та іншими мовами) у суспільному бутті України, а також з найвищим статусом 

української мови – державним, з одного боку, та переважанням російської мови в українському 

сегменті Тенет (Мережі), з другого боку. Актуальним суспільним завданням є мовна 

українізація веб-простору в Україні, яку слід вважати необхідною умовою збереження та 

розвитку в сучасних суспільно-історичних умовах української національної самобутності.  

Певні суб’єкти політики не припиняють затято чинити опір подоланню негативних 

наслідків російщення України, зокрема впровадженню української мови у суспільну практику 

серед поросійщених груп українського населення, розширенню сфер її функціонування. Новинні 

інформаційні веб-ресурси є зазвичай найчитабельнішими у будь-якій країні, де вони є вільно 

досяжними для більшої частини людності. В Україні, де двомовне середовище і велика частка 

людей вживають дві мови, мовна політика цих ресурсів не лише відображає сучасний стан 

функціонування української та російської, але й справляє суттєвий вплив на зміни мовної 

ситуації, на формування чи посилення певних тенденцій. Функціонування української мови у 

новітній сфері буття суспільства значною мірою руйнує негативні совєтські та постсовєтські 

стереотипи щодо української мови (що вона не є престижною, перспективною, спроможною 

задовольняти комунікативні потреби у новітніх галузях господарства тощо), впливає на мовну 

                                                           
1
 Безсмертна Н. Чирков О. Новинні повідомлення порталу «Ukr.net» у світлі соціолінгвістики та етнокультурних 

процесів у сучасній Україні. Українознавство. 2019. № 3 (72). С. 122–137.  

Безсмертна Н., Чирков О. Мовна конкуренція та кількісні диспропорції в українському сегменті веб-простору на 

прикладі контенту новинного порталу «ukr.net». Гілея. 2019. №151. С. 12–16. 

Чирков О. Російщення українців триває (на прикладі роботи вебпорталу “ukr.net”). Х Internationale virtuelle 

Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht" Reihe: 

Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2019. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier 

Verlag readbox unipress / Open Access LMU, München, 2020. S. 239–251.  

Чирков О.А. Зміни мовної структури інформаційного поля новинних інтернет-видань України у листопаді 2019 – 

лютому 2020 р. (за вмістом вебпорталу ukr.net.). Virtus: Scientific Journal / Editor-in Chief M.A. Zhurba – October № 

47, 2020.  143 p. Рр. 101–105. 



41 
 

поведінку, мовні уподобання, мовні смаки аудиторії, уявлення про мовний стандарт, мовну 

норму.  

Портал «Ukr.net» серед найпопулярніших в Україні новинних інтернет-сервісів. Тривалий 

час він перебуває серед топових 20 веб-сайтів сегмента Тенет українською мовою. За 

охопленням аудиторії у грудні 2015 р. сайт «Ukr.net» посів 14 позицію (охоплюючи 25,4% 

користувачів Uа-простору), у січні 2016 р. – 15 (охоплюючи 25,6%) (Рейтинг топ-20 сайтів 

Уанету очолили Google, «ВКонтакте» і YouTube).  

За станом на червень 2018 р. сайт посідав 12 місце за відвідуваністю та охоплював 28% 

українських користувачів (Ukr.net.). Охоплювана «Ukr.net» аудиторія становила вже 36,03% 

користувачів Uа-простору у травні та 35,89% – у червні 2018 р. Зростання частки користувачів 

давало порталу високу 9 позицію за цим показником (Найпопулярніші сайти в Україні: рейтинг 

за червень 2018 року). У травні 2019 р. за охопленням стаціонарних та рухомих інтернет-

користувачів сайт посів 8 місце (понад 10 млн користувачів) (Рейтинг популярних сайтів за 

травень 2019), у липні – 6 місце (Найпопулярніші сайти в Україні: рейтинг за липень 2019 

року). Щодоби редакція порталу збирає та систематизує тисячі новинних повідомлень.  

Незаперечним є те, що веб-портал «Ukr.net» є найпотужнішим в Україні за кількістю 

зібраних новинних повідомлень (гіпертекстових посилань чи гіперлінків), за відвідуваністю 

перебуває серед найпопулярніших на території України і має вагоме значення у формуванні та 

функціонуванні у Тенетах новинного сегмента українською мовою.  

Різні питання функціонування української мови в інформаційних веб-ресурсах, зокрема її 

особливості, розглядали українські філологи та інші фахівці, зокрема: Акімова Н., Горошко О., 

Дротянко Л., Єлісєєва С., Зайцева С., Івахненко Т., Козиряцька С., Компанцева Л., Кулик О., 

Макарець Ю., Михальчук О., Мілінчук О., Пономаренко Л., Рудик М., Чемеркін С. Працівники 

НДІУ Чирков О. та Безсмертна Н. у світлі соціолінгвістики та етнокультурних процесів у 

сучасній Україні розглядали новинні повідомлення порталу «Ukr.net» (Новинні повідомлення 

порталу «Ukr.net» у світлі соціолінгвістики та етнокультурних процесів у сучасній Україні). У 

цьому підрозділі відображено результати дослідження, метою якого було описати стан 

впровадження української мови в українському сегменті веб-простору засобами порталу 

“Ukr.net” та показати його перспективи. Результати дослідження було апробовано на 

конференції (Російщення українців триває (на прикладі роботи вебпорталу «Ukr.net»). 

Наше дослідне завдання: оцінити позицію компанії щодо впровадження української мови в 

українському сегменті веб-простору, а також роль порталу у цьому процесі. Ми регулярно 

користуємося порталом «Ukr.net», що дає можливість спостерігати за мовною політикою 

компанії та змінами мовної ситуації у новинному сегменті Uа-простору. Ми докладно 

розглянули новинні повідомлення, що з’явилися на порталі упродовж 16 лютого та вибірково 

певні розділи 7 вересня 2019 р., що дало можливість зробити необхідні обчислення. Окрім 

визначення кількості та частки повідомлень-посилань українською і російською мовами серед 

усіх повідомлень певних тематичних рубрик за добу, ми вибірково визначили кількість 

повідомлень рубрики, наведених на сторінці порталу російською мовою, що мають відповідник 

українською мовою на веб-сторінці джерела та оцінили гіпотетичну частку повідомлень 

українською мовою за умови, якщо редакція порталу наводитиме українською мовою назви всіх 

первинних повідомлень, що мають дві мовні форми: українською та російською. Виявлено 

також наслідки негативного впливу російської мови на українські тексти.  

Результатом нашого дослідження є оцінка позиції Українського Інтернет холдингу ТОВ 

«Укрнет» та ролі порталу «Ukr.net» у впровадженні української мови у новинний контент 

інформаційних ресурсів. Зрозуміло, що наші обчислення не є репрезентативними для 

характеристики співвідношення новинних повідомлень за мовою упродовж лютого – вересня 

2019 р. Для цього їх недостатньо. Проте вони дають обгрунтоване уявлення про місце 

української мови на порталі «Ukr.net» та загалом у сегменті новин Ua-простору в цей період.  
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Холдинг ТОВ «Укрнет» володіє потужним інструментом впливу на мовну практику 

українського суспільства. Упродовж тривалого часу власники порталу не зважали на 

національні інтереси, відверто ігнорували потреби українськомовних користувачів, які 

порівняно з російськомовними були у дискримінованому становищі. Лише восени 2007 р. 

громадяни України одержали можливість користуватись українським інтерфейсом порталу. 

Відтоді частка заголовків, що були автоматичним перекладом з російських та таких, що 

відхилялися від мовної норми через некомпетентність авторів, неухильно зменшувалася (за 

нашими спостереженнями). Яка у цьому роль ТОВ «Укрнет» нам невідомо. Сьогодні російську 

мову холдинг ТОВ «Укрнет» популяризує у спілкуванні з клієнтами, а засобами порталу 

активніше поширює, пропагує інформацію мовою, що донедавна була мовою метрополії, а 

тепер є мовою країни-агресора, тобто російською.  

Веб-портал «Ukr.net» має велике значення у формуванні та функціонуванні новинного 

середовища українською мовою в Тенетах (Мережі), добираючи, систематизуючи, оновлюючи 

вільно досяжні новини українською. Але сьогодні ще більше значення він має для збереження 

домінування російської мови у новинних веб-ресурсах України. Більше половини (приблизно 6 з 

10) заголовків-гіперпосилань на новинні повідомлення, що з’явилися на порталі упродовж 16 

лютого та 7 вересня 2019 р. були російською мовою (без урахування регіональних новин та 

прихованих заголовків). У різних рубриках заголовки українською коливалися у великому 

діапазоні 20–70%. Впровадження української мови в українському сегменті веб-простору на 

сьогодні не призвело не лише до домінування української мови (що було б природним у 

переважно українськомовній країні), але навіть до кількісно рівного з російською її вживання.  

Дослідження виявило, що вже сьогодні, за наявності бажання чи доброї волі власників 

порталу, пропагування «великого й могутнього» може суттєво зменшитись без застосування 

великих ресурсів чи зусиль. Адже велика частина новин російською мовою має відповідник 

українською мовою на веб-сторінці джерела, і посилання на них може бути наведене на сторінці 

порталу українською мовою замість того, що наведене російською. За умови, якщо редакція 

порталу наводитиме українські заголовки всіх новинних повідомлень, що мають на веб-

сторінках клієнтів-партнерів дві мовні форми, частка заголовків-посилань українською мовою 

гіпотетично може становити на порталі абсолютну більшість вже восени 2019 р.  

Заголовки новин не завжди відповідають правописним нормам української мови, мають 

ознаки інтерференції з російської мови. Відсутність чи недостатність технічних, процедурних та 

інших «запобіжників» на порталі призводить до поширення мови, що відхиляється від чинного 

стандарту. В сучасній ситуації диглосії та великої кількості двомовних (білінгвів) бажано 

заголовки переглядати українському філологу, який є носієм мови. А українську версію 

порталу, з погляду українськомовного користувача, доцільно мати або цілком українською (без 

посилань на статті чи повідомлення іншими мовами), або наводити посилання не лише на 

повідомлення російською, але й англійською та іншими мовами. Якщо повідомлення 

іноземними мовами не перевершуватимуть 20% вони, на нашу думку, не справлятимуть 

руйнівного впливу на українськомовне новинне середовище, не надто ускладнюватимуть мовну, 

культурну, етнічну та державно-політичну самоідентифікацію української молоді.  

Сьогодні в Україні удосконалюються законодавчі умови для подолання наслідків 

тривалого систематичного російщення її населення. Відповідно до норм Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної» веб-сайти зобовʼязані мати базові 

версії українською мовою. З огляду на це деякі новинні ресурси вже розпочали діяльність у 

цьому напрямку. Сподіваємось побачити незабаром позитивні зміни у мовній структурі 

новинних повідомлень, представлених на порталі «Ukr.net». Виконання новинними веб-сайтами 

норм цього закону, його реалізація стане вагомим внеском у справу припинення мовного 

російщення України, сприятиме мовнокультурній та політичній консолідації українського 

суспільства, підвищить рівень національної безпеки.  
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У Російській Федерації та Білорусі російська мова у новинних веб-ресурсах перебуває поза 

конкуренцією. Чи вийде Україна з компанії прибічників «російського світу» остаточно, без 

вороття? Чи зупинимо в Україні молох російщення? Чи стане українське суспільство 

самодостатнім, що розвивається на власній культурній основі? Чи дамо ствердну відповідь на ці 

життєво важливі для українства питання? Це залежить від кожного українця, від кожного 

субʼєкта економіки, політики, інформаційних відносин, зокрема від Українського Інтернет 

холдингу ТОВ «Укрнет».  

Зміни релігійної ситуації в Україні 1985–2019 рр. у світлі тенденцій її 

етнокультурного розвитку
1
. Розглянемо докладніше розвиток релігійної ситуації в Україні 

упродовж у 1985–2020 рр. Робимо це з метою оцінки змін релігійної ситуації з погляду 

збереження і розвитку української етнокультурної самобутності та відповідності національним 

інтересам України.  

Загальноісторичний розвиток України упродовж 1985–2020 рр., а також зміни релігійної 

ситуації в суспільстві відображені у великій кількості наукових та популярних публікацій, у 

новинних повідомленнях ЗМІ. Цінними джерелами про напрямок та інтенсивність цих змін є 

результати соціологічних опитувань про релігійну та конфесійну самоідентифікацію громадян, 

статистичні дані про кількість релігійних громад, закони України (що регулюють релігійну 

сферу суспільства), численні повідомлення у ЗМІ про важливі події, що відбувалися у 

релігійному житті. Багато різноманітної інформації про релігійне життя міститься в 

інформаційних звітах Державного комітету України у справах національностей та релігій, 

інформаційних матеріалах Центру Разумкова, на веб-сторінці Релігійно-інформаційної служби 

України. Сучасні зміни релігійної ситуації швидко відображаються у статтях Вікіпедії. Багато 

цінної інформації міститься у праці О. Вишняка «Етнорелігійна ситуація в Україні: 

соціологічний аналіз (1994–2010 рр.)».  

Серед авторів праць, де висвітлено різні сторони історії та сучасності українсьеого 

православ’я, такі: І. Андрухів, О. Бажан, В. Бондаренко, П. Бондарчук, О. Висовень, 

Ю. Данилюк, Є. Дулуман, В. Єленський, О. Шуба, М. Закович, А. Карась, О. Кисельов, 

А. Колодний, В. Лубський, Б. Новіков, В. Пащенко, В. Піхорович, В. Сергійчук, Ю. Фігурний, 

Л. Філіпович, С. Яремчук.  

Оскільки упродовж усього досліджуваного періоду ми перебуваємо всередині соціальних 

процесів України, беремо участь в етнокультурному поступі та релігійному житті, активно 

застосовуємо включене спостереження. Дослідне завдання: оцінити та систематизувати головні 

сучасні етнокультурні наслідки для українського суспільства змін релігійної ситуації на 

території України у процесі розпаду Союзу та становлення й розвитку незалежної української 

держави (1985–2019 рр.). Зрозуміло, що в центрі нашої уваги перебувають зміни ситуації у 

православному середовищі України.  

У процесі розпаду Союзу та становлення й розвитку незалежної української держави 

(1985–2019 рр.) відбулися докорінні зміни ситуації в українському православ’ї, які впливали на 

етнокультурний розвиток українського суспільства. З’явилися не підпорядковані Москві 

православні релігійні організації, які позиціонувалися як українські, впроваджували українську 

мову, переймалися проблемами українського народу. Приєднання Москвою Київської 

митрополії скасовано, відновлено її попередній статус. На об’єднавчому Соборі утворено 

                                                           
1
 Докладніше див.: Чирков О. Етнокультурні наслідки зміни релігійної ситуації в Україні (1985–2019). 

Українознавство. 2019. №4 (73). C. 97–113; Чирков О. Зміни релігійної ситуації у світлі тенденцій етнокультурного 

розвитку України (1985–2019). Православ’я в Україні: Збірник за матеріалами ІХ Міжнародної наукової 

конференції. До 1050-річчя упокоєння святої рівноапостольної Ольги, великої княгині Руси-України та 30-річчя з 

часу відродження Київської православної богословської академії. Київ:[Київська православна богословська 

академія], 2019. С. 574–583. 
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помісну православну церкву, якій Вселенський патріархат згодом надав томос на автокефалію. 

Статус цієї церкви на території України за канонічним правом стає найвищим.  

Актуальними завданнями для неї є визнання її іншими православними церквами та 

залучення до об’єднавчого процесу православних парафій УПЦ (МП). Відбулася диференціація 

лише частини вірних Московського патріархату на українських та російських в Україні. 

Інтенсивність подальшого процесу диференціації значною мірою залежить від політики нової 

владної команди України у сферах релігії та національної безпеки.  

Для сучасного українського суспільства головними етнокультурними наслідками змін 

релігійної ситуації є такі: 1) з’явилися українські загальнонаціональні релігійні організації, до 

яких належить більшість віруючих громадян України, 2) українська мова почала повноправно 

функціонувати у релігійному житті, 3) відродилися обряди й традиції, пов’язані з релігійним 

життям, що були заборонені в СРСР чи призабулися через несприятливі суспільно-політичні 

обставини, 4) утворена на основі Київської митрополії українська помісна автокефальна 

православна церква набула найвищого канонічного статусу в Україні, 5) частка віруючих 

громадян України, що вважають себе належними до Московського патріархату, зменшилась у 

кілька разів.
.
 

Зміни, що відбувалися в релігійній сфері, сприяли зворотній українізації українського 

етносу після тривалого його російщення, політичній та етнокультурній консолідації української 

нації. Вплив змін релігійної ситуації на території України, що відбувалися від середини 1980-х 

років до сьогодні, на сучасний етнокультурний розвиток українського суспільства слід вважати 

позитивним, що відповідає національним інтересам України. Ці зміни релігійної ситуації є 

частиною процесу подолання наслідків релігійного, політичного, економічного, 

етнокультурного панування Москви в Україні.  

Серед дій, які українська влада має здійснювати для запобігання формування в 

українському суспільстві стану, сприятливого для розв’язування гібридної війни з боку сусідніх 

країн, критично важливими, на нашу думку, є здійснення на засадах демократії такого: 

 1) рішучої і послідовної політики впровадження української мови та української духовної 

культури у суспільну практику тих суспільних страт і тих територіальних груп української нації, 

які найбільше постраждали від мовного, культурного та етнічного російщення (зокрема в 

освіту); 

2) осучаснення, систематизації та поглиблення українознавчого компонента наукових знань у 

національній системі освіти й виховання; 

3) зміцнення ВСУ та інших складників обороноздатності країни; 

4) активне співробітництво з Київською митрополією УПЦ (помісною автокефальною ПЦУ). 

Система чинників збереження і розвитку української та кримсько-татарської 

етнокультурної самобутності у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. До другої половини 1980-х рр. 

сумарна дія чинників збереження і розвитку української та кримськотатарської етнокультурної 

самобутності поступалася руйнівним чинникам, що призводило до гальмування й затримки 

розвитку української та кримськотатарської культур, її структурної непропорційності та 

неповноти. Явищам мовного, культурного, етнічного російщення протистояв насамперед 

соціальний інститут сім’ї, що справляв великий вплив на соціалізацію загалом та на формування 

етнічної самосвідомості особистості, зокрема.  

Система чинників збереження і розвитку української та кримськотатарської 

етнокультурної самобутності (1985–2019) складається з десятків чинників різних ієрархічних 

рівнів. До найбільш вагомих чинників, на нащу думку, належать такі: 

1) Сім’я та родина; 

2) Суверенна держава (що трансформувалася з підневільної соціалістичної колонії в 

національну демократію через складні конфліктні етапи, де сторони конфліктів 

використовували етнокультурні  й світоглядні особливості громадян); 
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3) Політичні організації, що відстоювали розвиток української та кримськотатарської мови 

й культури, прагнули збудувати українську Україну (де домінує не мова колишнього 

імперського центру та відданої йому пятої колони, а мова корінних народів); 

4) Наука українознавчого спрямування, що забезпечувала наукове самопізнання етнічних 

українців та кримських татар, продукувала наукові підвалини для можливості корегування їх 

біологічного й соціального відтворення. Українознавчі знання відіграють незамінну роль у 

процесі формування чи зміни мовної, культурної, етнічної, історичної, національної 

самоідентифікації громадян України; 

5) Освіта (насамперед українською та кримськотатарською мовами), що спрямована на 

формування молодої генерації українського та кримськотатарського етносів, позбавленої 

комплекса меншовартості, яка відчуває власну відповідальність за долю свого народу, своєї 

нації; 

6) Громадські організіції (зареєстровані та неформальні), що ставили питання владі й 

суспільству щодо проблем розвитку мови й культури, продукували ініціативи, волонтерскі 

кампанії, контролювали дії влади й інших субєктів політики;  

7) Засоби масової інформації, журналісти (насамперед ті, що створювали українське та 

кримськотатарське мовне середовище), які сприяли формуванню етнічного та національного 

«Я», «Ми», «Інші» («Вони»); 

8) Українські церкви (насамперед УАПЦ, УПЦ (КП), що не були підпорядковані 

московському патріарху, а також УГКЦ та низка інших), які впроваджували українську мову в 

релігійне життя; осібне релігійне життя кримськотатарського народу (відмінне від більшості 

населення Кримського півострова); 

9) Вільне пересування по світу та можливість одержання з різних джерел інформації про 

інші народи, культури, країни (про те як вони шанують і дбають про свою етнокультурну 

самобутність); 

10) Політична консолідація та мобілізація великої частини української нації етнічно 

української, кримськотатарської та російської етнічної належності з метою спротиву зовнішній 

агресії Російської Федерації. 

Модель зміни напрямку етнокультурних процесів в Україні протягом 1985–1993 рр. 
Вона відображає зміну тренду етнокультурних процесів в умовах кризи комунізму, 

демократизації та дезінтеграції СРСР, здобуття Україною суверенітету. Етнокультурний 

складник українського суспільства розглядаємо як систему (відкриту), яка до початку 

Перебудови функціонувала у напрямку збільшення російської компоненти та зменшення 

української. Структурно модель спрощує реальність до трьох компонентів: 1) українського, 

2) російського, 3) іншого (решта, яку немає достатніх підстав вважати українською чи 

російською). Але українська та російська підсистеми структурно містять підсистеми перехідних 

етнічних чи мовно-культурних чи конфесійних підсистем. Перша – українсько-російську, друга 

– російсько-українську. Елементами системи є індивіди, що народжуються, соціалізуються, 

відтворюються та помирають. Саме у короткий період 1985–1993 рр. вплив зовнішнього до 

системи середовища (політичних, економічних, ідеологічних та інших чинників) на 

етнокультурну систему українського суспільства призвів до зміни визначального напрямку її 

розвитку. Вхідні впливи та внутрішні параметри не були чинником зламу старої етнокультурної 

тенденції, хоча певні з них (етнополітичні, етноісторичні, етногеографічні, етноконфесійні, 

етноструктурні тощо) відіграли важливу роль у зміні напрямку. Їх вплив (різноспрямований) 

добре видно у розрізі по регіонах. Наприклад, внутрішні параметри територіальних частин 

етнокультурної системи Кримського півострова та агломерацій Донбасу суттєво ускладнювали 

прояв там нової тенденції розширення сфер функціонування української мови, а у Львівській 

області – полегшували і прискорювали. 
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Ще одним прикладом важливості внутрішніх параметрів є наявність та величина частки 

осіб (елементів системи), які через змішане етнічне походженння, малий вік, брак 

національного, громадянського, історичного, мовного, культурного виховання чи інші причини 

не мали сформованої чи усталеної, стійкої етнічної самосвідомості.  

Гіпотетична модель відображає зміну тренду етнокультурних процесів в умовах кризи 

комунізму, демократизації та дезінтеграції СРСР, здобуття Україною суверенітету. Побудовано 

також моделі етнокультурного складника українського суспільства на час перед початком 

перебудови (поч. 1985 р.) та на час поглиблення кризових явищ вже в незалежній Україні (поч. 

1994 р.). У першому випадку ми змоделювали функціонування системи на асиміляцію та 

зникнення українського етносу, занепад української культури та витискання її російською. Цей 

тренд притаманний УРСР упродовж 1930-х –середини1980 –х рр.) в умовах кризи комунізму, 

демократизації та дезінтеграції СРСР, здобуття Україною суверенітету й незалежності, початку 

докорінної соціально-економічної трансформації. Мовне та культурне російщення 

уповільнилося, почалося розширення сфер функціонування української мови, відновилася 

етнічна група кримських татар. Водночас залишалися великі регіональні відмінності у 

напрямках та перебігу етнокультурних процесів – найбільші між Севастополем, АРК й двома 

областями Донбасу та рештою території країни, які в умовах гібридної війни стрімко 

посилилися. У другому випадку провідним є тренд відновлюючий втрати українства. 

Концепція визначальних етнокультурних процесів в Україні в умовах її 

трансформації у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Визначальним етнічним процесом в УРСР від 

середини 1980-х рр. до кінця 1980-х рр. було російщення – етнічна асиміляція етнічною групою 

росіян етнічної більшості (українців) та решти етнічних груп (білорусів, євреїв, болгар, греків, 

татар, поляків тощо). Мовне російщення та одностороння акультурація неросійського населення 

у напрямку «перекультурення» на належних до російської культури відбувалося швидше за 

російщення етнічної самосвідомості (що в ситуації самоідентифікації завершувалася зміною 

етнічної самоназви на «росіянин»/«росіянка»). На середину 1980-х рр. мовне російщення та 

акультурація вже охопили велику частину населення УРСР, а в окремих областях поросійщене 

населення за ознаками мови та культури разом з територіальними групами етнічних росіян 

становили абсолютну більшість населення. Лідерами за рівнем російщення етнічно 

неросійського населення стали Кримська, Донецька та Луганська області УРСР.  

В умовах демократизації СРСР почали набирати сили зворотні етнічні процеси, які стали 

визначальними від початку 1990-х рр. до сьогодні. Проте тривалий час вони відбувалися 

великою мірою стихійно, без належного законодавчого забезпечення, без послідовної 

цілеспрямованої державної політики у сферах, що впливають на етнокультурний розвиток 

суспільства. Серед групи найбагатших громадян України, у власності яких опинилася значна 

частина національного господарства, які великою мірою впливали на політичні процеси в країні, 

українські етнічні риси, українська етнічна самосвідомість публічно не проявлялися, або були 

малопомітні. Лише після захоплення РФ Кримського півострова та частини Донецької й 

Луганської областей українська влада спромоглася почати створювати законодавчі умови для 

консолідації української нації на основі українського етносу, української мови, української 

культури. Вплив москвоцентричної інформації, російської мови, російської професійної 

культури на буття українського суспільства після 2014 р. швидко зменшився, але ще 

залишається вагомим, насамперед серед старших вікових когорт населення. Відбувається 

природне дистанціювання від російської етнічності, відторгнення агентів російського 

політичного, інформаційного, культурного, світоглядного, ментального та іншого впливу 

(зокрема російських вебресурсів, російського кіно та телебачення, артистів театру й естради, 

російської преси та літератури, української частини російської православної церкви, 

проросійських політичних партій тощо). Одначе після обрання у 2019 р. Президента України та 

Верховної ради України процес етнокультурної консолідації громадян України, за нашими 
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оцінками, уповільнився через відсутність визначеного цілепокладання у нової влади, 

суперечливі заяви та дії представників правлячої партії.  

Упродовж усього досліджуваного періоду визначальні етнокультурні процеси мали 

територіальні відмінності, насамперед регіонального характеру. Але з початком «російської 

весни» 2014 р. головні вектори етнокультурних процесів на окупованих територіях стали 

протилежними до тих, що відбуваються в основній частині країни. У процесі етнічної 

консолідації української нації не бере участі населення, що лишилося на окупованих РФ 

територіях України (хоча є й виключення на індивідуальному рівні).  

Такий перебіг етнокультурних процесів упродовж 1985–2020 рр. зумовлений насамперед 

історичною спадщиною (зокрема тривалим перебуванням українців під Москвою у безправному 

підпорядкованому стані, коли національна еліта знищувалась, населення російщилось, 

репресувалось, депортувалось, дискримінувалось) та комплексом демографічних, міграційних, 

економічних та інших чинників, серед яких провідним був політичний. Політична криза в СРСР, 

поява суверенної держави українського народу є головними політичними чинниками, що 

зумовили спрямованість визначальних етнокультурних процесів саме у тому напрямку, в якому 

вони відбуваються.  
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РОЗДІЛ 5. 

ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТЕЙ В ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

 

5.1. ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ Й НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: 

ШЛЯХИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

 

Дослідження взаємозв’язку етнокультурних процесів і національної ідентичності багато 

відомих учених (З. Бауман, С. Гантінґтон, М. Кастельс) відносять до проблем світового 

значення, адже острах втратити свою мову, культуру, самобутність, унікальність в умовах 

глобалізації є майже у всіх народів світу. Зазначена проблематика проявляється і на рівні 

держав, які намагаються відстояти свої національні інтереси й національну ідентичність.  

Отже, вивчення взаємозв’язку проблем етнокультурних процесів і національної 

ідентичності громадян України нині є вкрай актуальним, оскільки в часи глобальних змін, 

транснаціональних міграцій, екологічних і техногенних катастроф одними з головних завдань 

реалізації етнонаціональної політики є узгодження інтересів усіх груп і національних меншин, 

які проживають на території України, забезпечення їхнього правового захисту й розвитку на 

основі принципів добровільності, рівноправності та взаємної вигоди. 

Нині проблематика ідентичності представлена майже у всіх галузях 

соціогуманітаристики. Водночас варто відмітити, що наукові дослідження не завжди узгоджені 

між собою (цьому заважають різні теоретико-методологічні засади), що значно ускладнює як 

процес теоретичного узагальнення, так і порівняння результатів емпіричних досліджень.  

Застосований нами інтегративний підхід передбачає урахування ключових теоретико-

методологічних засад дослідження колективної ідентичності громадян України, основними з 

яких є: 1) чітке розрізнення етнічного та національного буття, етнічної та національної 

ідентичності, етнічної та політичної нації; 2) обов’язковий розгляд української ідентичності як 

динамічної структури, для якої характерний нелінійний і нерівномірний розвиток; 

3) обов’язкова коцептуалізація міждисциплінарних узагальнень (культурологічних, 

етнолінгвістичних, історіософських, соціально-психологічних, етнополітологічних) із 

дотриманням принципів вертикальної та горизонтальної інтеграції; 4) урахування того, що без 

завершення процесів націєтворення та без збереження власної ідентичності Україна не буде 

конкурентоздатною державою у світі.  

Етнокультурні процеси на теренах України: понятійний апарат. У науковій 

літературі термін «етнокультурні процеси в Україні» тлумачиться як певні процеси або 

довготривалий історичний розвиток, під час якого на теренах, залюднених українцями, 

формується їх власний етнокультурний простір та зароджується і розвивається цілісний 

етнокультурний комплекс, прямо і опосередковано пов’язаний зі спільним походженням 

українців, функціонуванням їх рідної мови, творенням етнічної території, побутуванням 

традиційної української культури, утвердженням християнської віри тощо
1
.  

Український етнокультурний простір розуміється як побутування на певній території 

своєрідного і неповторного комплексу матеріальної й духовної культури українського народу 

протягом досить тривалого часу (Ю. Фігурний, О. Шакурова)
2
. Саме внаслідок цього 

довготривалого розвою він набуває самобутності та довершеності. 

Поняття «українська етнічна ідентичність» (самобутність, тотожність тощо) розуміється 

як усвідомлення українцями своєї належності до унікального українського етносу через реальні 

                                                           
1
 Фігурний Ю., Шакурова О. Зміна підходів до наукового дослідження генези українського народу у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ століття. Українознавство. 2019. Вип. 2 (71). С. 125. 
2
 Фігурний Ю., Шакурова О. Зміна підходів до наукового дослідження генези українського народу у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ століття. Українознавство. 2019. Вип. 2 (71). С. 123–139. 
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ототожнення базових характерних чинників свого духовного світогляду і матеріального 

добробуту з численними ознаками й компонентами української етнічної спільноти
1
. 

Оскільки більшість сучасних дослідників вважають, що ідентичність є результатом 

процесу ідентифікації (що розглядається як процес співвіднесення, уподібнення, ототожнення 

себе чи своєї референтної групи з ким-небудь), то цей феномен, як зазначає Т. Воропаєва, 

«необхідно розглядати як динамічну структуру, яка розвивається впродовж усього людського 

життя, причому її розвиток є нелінійним і нерівномірним, він може розгортатися як у 

прогресивному, так і у регресивному напрямі, проходячи етапи подолання криз ідентичності»
2
. 

Отже, ідентифікацію необхідно розглядати як процес, включений у цілісну життєдіяльність 

суб’єкта; нерозривно пов'язаний із когнітивною, емоційною і поведінковою сферою особистості, 

обумовлений її потребами, мотивами, цілями й установками; опосередкований нормативно-

звичаєвими, знаково-символічними, ідейно-образними та ціннісно-смисловими системами 

культури
3
. При цьому самоідентифікація здійснюється на основі вікових, гендерних, 

етнокультурних, національних, релігійних, професійних, континентальних, цивілізаційних та 

інших параметрів.  

Національна ідентичність є результатом самоототожнення суб’єктів (як індивідуальних, 

так і колективних), з певною етнічною нацією (у цьому випадку буде сформована національно-

культурна ідентичність) або з політичною нацією (у цьому випадку буде сформована 

громадянсько-політична ідентичність)
4
. 

Цивілізаційна ідентичність – це результат самоототожнення суб’єктів із тією чи іншою 

цивілізаційною спільнотою, представниками якої ці суб’єкти себе вважають. Як зауважує 

Т. Воропаєва, цивілізаційна ідентичність практично не усвідомлюється людьми в їхньому 

повсякденному житті. Вона актуалізується переважно тоді, коли суб’єкт зустрічається з 

представниками іншої цивілізації або ж у тих випадках, коли виникає необхідність осмислення 

цивілізаційної ролі й місії власної країни. 

Для постколоніальної України особливо важливим і показовим, на думку Т. Воропаєвої, є 

процес формування національної та європейської ідентичності її громадян
5
. У цьому плані 

досить продуктивним є поєднання теоретичних підходів і досягнень українознавства, 

філософської антропології, соціальної філософії, соціальної психології та цивіліології. 

«Вражаюче зростання інтересу до «обговорення ідентичності» може сказати більше про 

нинішній стан людського суспільства, ніж відомі концептуальні та аналітичні результати його 

осмислення», зауважує видатний британський учений З. Бауман
6
. На його думку, ідентичність 

стає домінуючим дискурсом і науки, і повсякденного життя через те, що ідентичність виступає 

своєрідною «призмою», крізь яку розглядаються, оцінюються та вивчаються багато важливих 

рис сучасного життя. Разом з тим, З. Бауман підкреслив, що для сучасної людини не так 

важливий процес надбання ідентичності, як те, яку саме ідентичність вона вибере, щоб 
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відчувати себе комфортно і стабільно, а також як зуміти вчасноїї змінити на іншу в разі втрати 

нею своєї актуальності
1
. 

Відомо, що ідентифікаційна проблематика була актуалізована у ХХ ст., різні аспекти цієї 

проблеми досліджувалися в межах психології, соціології, філософії, історії, етнології, 

політології, антропології, педагогіки і т.д. Перші концепції ідентичності були представлені у 

працях З. Фройда, Е. Еріксона, К.- Г. Юнга, Г. Теджфела, Дж. Тернера й інших учених. 

Нові підходи до вивчення ідентичності в контексті різних теоретико-методологічних 

позицій репрезентували Х. Абельс, Я. Ассман, М. Барретт, Ф. Барт, Р. Баумайстер, З. Бауман, 

У. Бек, Д. Белл, Г. Кон, В. Коннор, Ж. Лакан, Г. Люббе, А. Маслоу, Дж. Мід, М. Мід, 

С. Московічі, Е. Сміт, Ч. Тейлор та ін.  

Відомі російські й українські вчені (Г. Андреєва, Н. Антонова, У. Арутюнова, 

Ю. Арутюнян, О. Асмолов, Ю. Бромлей, М. Обушний, В. Сергійчук, Г. Солдатова, 

Т. Стефаненко, М. Шульга, В. Ядов та інші) вивчали різні форми колективної ідентичності 

(етнічну, регіональну, етнічну, релігійну, громадянську й національну). 

На думку науковців, утвердження національної ідентичності в українському суспільстві є 

одним із найважливіших аксіологічних світоглядних завдань, необхідних для подальшого 

виживання й розвитку України як незалежної держави. 

Серед чинників, що перешкоджають нівеляції національної ідентичності громадян 

України чи не найважливішими є національна культура та колективна пам'ять. Як наголошує 

Е. Сміт, глобалізаційний світ не лише не відсуває колективну пам’ять на задвірки історичного 

процесу, але, навпаки, відроджує етнонаціональні міфи,  історичну пам'ять і давні традиції
2
. 

Проблеми формування української національної ідентичності в сучасних умовах 

викликів і загроз. Протягом останніх шести років Україна постала перед низкою серйозних 

зовнішньополітичних та внутрішніх викликів та конфліктів. Серед них особливо відчутними 

виявилися конфлікт ідентичностей на Сході та у Криму, зовнішньополітична агресія, протидія 

світоглядних парадигм різних груп громадян (з одного боку, орієнтованих на європейські 

цінності, з іншого – на імперськорадянську спадщину). 

Проблеми взаємозв’язку етнокультурних процесів та формування української 

національної ідентичності громадян України нині є одними з найактуальніших в українознавчих 

студіях. І ускладнені вони тим, що через особливостi радянської нацiональної полiтики українцi 

на момент утворення незалежної держави Україна (1991 р.) опинилися у незвичайнiй ситуацiї 

вибору мiж двома iдентичностями: «українською», яка в ceнci національної iдентичностi мала 

небагато шансiв самоствердження у радянський час, i «радянською», яка так i не була остаточно 

сформована.
3
 

М. Рябчук виділяє ще одну форму iдентичностi, яка домiнує серед російськомовних 

українців і має назву «creole nationalism» («креольський» або «гiбридний» нацiоналiзм). 

Вирізняється вона тим, що у полiтичному вiдношеннi такі громадяни є цілком «українцями», 

тобто вони пiдтримують незалежнiсть держави, територiальну цiлiснiсть, роздiляють з 

українофiлами багато iсторичних мiфiв та символiв, але у культурному й мовному вiдношеннi 

вони є швидше «росіяни» з їх неприйняттям українцiв (захiдноукраїнської нацiоналicтичної 

одержимостi) i з певним упередженням проти української мови й культури, яку вони 

продовжують сприймати як нижчу за статусом селянську культуру, вивчення і вживання якої не 

є обов’язковим для зміцнення української держави
4
. 
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Особливої нагальності ця проблема набуває у період гібридної війни, розв’язаною Росією 

проти України та подоланням історичних міфів і радянської історичної парадигми, яка за 

десятки років існування радянської тоталітарної імперії міцно вкоренилася в свідомості 

українців і стала невід’ємною частиною їх культурно-політичної свідомості. Навіть зараз, як 

зазначає В. Доценко, після двох революцій і російсько-української війни не відбулося 

остаточного подолання сучасними українцями постколоніального синдрому з його історично-

культурними фобіями та міфами. Процес ламання старого і творення нового продовжується
1
. 

Вивчення особливостей етнокультурних процесів у кінці ХХ – на поч. ХХІ ст., які 

впливали на формування національної та регіональної ідентичності українців (дослідження 

стратегій і тактики виживання в умовах Другої світової війни, національно-визвольної 

боротьби, масових депортацій різних спільнот (кримських татар, греків, німців, болгар) до 

Середньої Азії, трудових міграцій, як всередині країни, так і закордон), має безпосередній вплив 

на розуміння сучасної специфіки психології українського суспільства, членами якого є нащадки 

тих, хто зазнав колективної травми внаслідок репресій. У ширшому розумінні пам'ять про 

період репресій та «класових чисток», депортації та трудової міграції мала безумовний вплив на 

подальше формування історичної пам’яті всього суспільства, зокрема на розуміння себе і свого 

місця у системі відносин із державою, міжособистісних стосунків у родині і поза нею, у соціумі, 

ставлення до влади, довіри до держави та її інститутів, збереження власних національної, 

соціальної і культурної ідентичностей за умови небезпеки існування їхніх носіїв.  

Як результат цих репресій, депортацій та демографічних експериментів на території 

Півдня України повністю змінилася етноконфесійна мапа Криму та був порушений 

соціокультурний баланс в регіоні. Внаслідок цього після репатріації виникали латентні 

конфлікти між репатріантами та пізніми переселенцями російського та українського 

походження. Ці протиріччя в першу чергу втілилися у конкуренцію історичної пам’яті та 

ідентичності й значно посилилися після анексії Криму Росією в 2014 році. 

З огляду на вищезазначений комплекс соціокультурних, історичних і політичних 

проблем, з якими зіткнулося сучасне українське суспільство, на сьогодні досі актуальним є 

наукове осмислення таких суспільних проблем, як: 1) проблеми вимушених переселенців, їхньої 

соціопобутової інтеграції та адаптації; 2) проблеми виникнення світоглядного конфлікту між 

представниками різних регіонів України та способів його подолання; 3) проблеми витоків 

конфлікту ідентичностей, що знайшов своє вираження у суспільній та політичній кризі в 

Україні останніх років; 4) проблеми адаптації у повсякденному житті українського соціуму в 

Україні в умовах збройних та соціальних конфліктів; 5) проблеми відображення феномену 

ідентичності в різних аспектах життя спільнот (традиційному харчуванні, етнічних звичаях, 

державній і мовній політиці, освіті, культурі, національній безпеці); 6) проблеми вивчення 

гуманітарних аспектів воєнно-політичної кризи в Криму та Донецькому краї; 7) проблеми 

гуманітарно-інформаційної політики українського уряду; 8) проблеми вивчення особливостей 

російської політичної та інформаційної агресії як передумови окупації Криму і Сходу України; 

9) проблеми вивчення російських політичних впливів в Криму та Донецькому краї з властивими 

їм традиційно прорадянськими й проросійськими настроями, які підтримувалися регіональними 

політичними силами; 10) з’ясування методів і шляхів, на основі яких після розпаду СРСР 

прорадянські настрої трансформувалися в підтримку «русского мира», фейків російської 

пропаганди про «утиски» російськомовного населення та інші провокаційні ситуації; 11) аналіз 

соціальних та ментальних передумов і наслідків, що стали підґрунтям для виникнення низки 

визначальних гуманітарних викликів на південному сході України; 12) аналіз характеру 

української соціокультурної присутності в Криму та Донецькому краї в історичному контексті; 
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13) досліджнення змісту гуманітарної політики керманичів на окупованих територіях, їх 

політичну й соціально-психологічну спрямованість та ін. 

Протягом останнього часу стало очевидним, що латентні культурні конфлікти з часом 

можуть переходити у відкриту форму. Ці проблеми однозначно вказують на те, що попередня 

регіональна та культурна політика української незалежної держави мала низку слабких рис.  

Формування сучасної національної ідентичності українства відбувається супроти 

активної фази нав’язування чужої ідентичності, спроб розколу та фрагментації. Важливими 

компонентами ідентичності стають історія (суспільна пам’ять), культура (цінності, світогляд) і 

дискурс (інформація), які пізнаються і набуваються через соціальні взаємодії. 

 

 

5.2. УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ КОМПЛЕКС – 

ОСНОВА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

Вже сьомий рік поспіль триває неоголошена російсько-українська гібридна війна. Щоби 

перемогти знавіснілого нападника і знищити останню пострадянську імперію українцям треба 

напружити і мобілізувати не лише військові, економічні, дипломатичні, фінансові та інші 

ресурси, а й інтелектуальні. Росія завжди прагнула поглинути Україну, щоби згодом 

перетворити її на Новоросію, а українців – спочатку на малоросів, а потім на звичайних росіян, 

тим самим остаточно вирішивши так зване українське питання. Саме тому, збереження, 

вивчення та поширення українського етнокультурного комплексу допоможе українцям здолати 

внутрішніх і зовнішніх ворогів та зберегти самобутність й українськість. 

Український етнокультурний комплекс – це сукупність важливих етновизначальних ознак, 

які прямо і опосередковано пов’язані зі спільним походженням українців, функціонуванні у 

їхньому середовищі рідної мови, творенням українським народом власної етнічної території, 

побутуванням традиційної української культури (етнокультури), утвердженням в українців 

християнської віри, існуванням у них особливого менталітету й психотипу тощо
1
. 

Найважливішими складовими цього комплексу є: споконвічні етнічні території та 

багатовікове існування на них своєрідної етнічної спільноти – українців, які мають спільне 

походження, використовують у повсякденному вжитку свою рідну мову, створюють повсякчас 

самобутню традиційну культуру (матеріальну і духовну), розвивають самосвідомість, 

оберігають і передають із покоління в покоління етнічну пам'ять (насамперед, вона фіксується в 

усній народній творчості – піснях, думах, легендах, переказах, пареміях тощо), мають 

самоназву, власну ментальність, психотип і стереотипи поведінки та наповнюють християнську 

релігію українським змістом і колоритом. Разом з тим, ми хочемо відзначити, що всі 

перераховані вище компоненти не є сталими і стабільними. Протягом багатовікового 

функціонування українського етносу як самобутнього і самодостатнього етнічного організму 

вони постійно розвиваються (контактуючи безпосередньо і опосередковано з відповідними 

етнокультурними складовими сусідніх етнічних спільнот), вдосконалюються чи, врешті-решт, 

занепадають в залежності від тих чи інших історичних обставин. Незважаючи на ці позитивні й 

негативні тенденції, взаємозв’язанність і цілісність цих базових етнокультурних компонентів, 

дають можливість зберігати і передавати наступним поколінням українців все те, що було 

створено, розвинуто і збережено їхніми предками. Засвоєння, збереження і розвиток всіх цих 

надзвичайно важливих цілісних етнокультурних уявлень, знань, звичаїв і традицій допомагає 

українському народу не лише оберігати багатовікову власну етнокультурну спадщину, а й 

формувати, розвивати та поширювати свій етнокультурний простір, використовуючи для цього 

                                                           
1
 Фігурний Ю., Шакурова О. Зміна підходів до наукового дослідження генези українського народу у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ століття. Українознавство. № 2 (71). 2019. С. 126. 
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всі існуючи можливості, у тому числі і наявність Української держави та української 

політичноїнації
1
. 

Однією із важливих засад українства є українська етнічна ідентичність (самобутність, 

тотожність тощо) – усвідомлення українцями своєї приналежності до українського етносу через 

ототожнення базових характерних чинників свого духовного світогляду і матеріального 

добробуту з численними ознаками й складниками української етнічної спільноти. Головними 

етновизначальними рисами українського народу є: спільність історичного походження 

українців, мовна єдність (побутування в його середовищі української мови), наявність власної 

споконвічної української етнічної території, самобутня духовна і матеріальна традиційна 

культура українського народу, релігійність, збереження й існування самосвідомості, етнічної 

пам’яті, самоназви, менталітету, стереотипів поведінки української етнічної спільноти тощо. Всі 

ці елементи є складовими українського етнокультурного комплексу й творяться в процесі 

тривалого у часі і просторі етнокультурного розвитку України й українців
2
. 

У свою чергу, українська національна ідентичність – це сукупність світоглядних ідей, 

поглядів, концепцій й уявлень стосовно засадничих інтересів української нації та пошуку дієвих 

засобів і шляхів їх забезпечення. Загалом, українська національна ідентичність є довготривалим 

і болючим процесом розуміння українським народом своєї належності до європейської і світової 

української політичної нації шляхом усамостійнення і позбавлення колоніального комплексу 

меншовартості (малоросійства). Ми переконані, що поняття “етнос” характеризує, насамперед, 

етнічну спільність людей, яка проживає на певній місцевості, має спільну історію, культуру, 

мову, побут тощо, але немає власної держави (не отримала політичного самовизначення). Тоді, 

як термін “нація” означає найвищий етап розвитку людської етнічної спільноти (народу, 

етносу), коли вона здобуває державність, послідовно розбудовує власну національну державу, 

реалізовуючи на практиці національну ідею (сутність якої полягає не в ефемерних вигадках, а у 

здатності будь-якого етносу стати нацією та мати, оберігати й розбудовувати свою державність). 

Так, з відновленням Української держави у 1991 р., українці поступально, але не завжди 

послідовно, створюють конкурентноздатну економіку, національне військо (Збройні Сили 

України), національну культуру, національний інформаційний простір, національну безпеку, 

національну освіту, національну науку, національну еліту, національну свідомість тощо. Таким 

чином, суть української національної ідентичності полягає у складному переплетінні вроджених 

і набутих рис, міфологізованих уявлень і реальних образів, а основною є усвідомлений, 

раціональний вибір українського громадянина, який базується на національній свідомості, 

політичній волі, політичній культурі, громадянстві й громадянсько-патріотичній позиції
3
. 

Наразі є нагальна потреба не лише у збереженні української етнічної ідентичності зокрема 

та українського етнокультурного комплексу загалом, а й в осмисленні та розвитку української 

національної ідентичності. Особливо важливими ці питання, як наголошує О. Шакурова, стають 

у доленосні для українського народу часи, коли нація намагається відстояти свою окремішність 

і самобутність та припинити зазіхання з боку інших держав
4
. 

Україна, переважно як країна, край (географічний терен) і в дещо меншій мірі як держава 

(державне утворення) з сивої давнини і до сьогодення була, є і буде геополітичною і 

геостратегічною реальністю. Хоча протягом багатьох тисячоліть ці чудові землі не раз 

змінювали свою назву і самоназву та входили до складу ще більших (ніж сучасні кордони 

                                                           
1
 Фігурний, Ю. Консолідація українства як відповідь на виклики постколоніальної доби: етнокультурні та 

націєтворчі аспекти. Українознавчий альманах. 2017, № 21. С. 101. 
2
 Фігурний Ю. С. Михайло Сікорський – світоч України. Київ. НДІУ, 2017. С. 48. 

3
 Фігурний Ю. Українська національна ідентичність. Фігурний, Ю. С. Козацькі збройні виступи 20–30-х рр. ХVII 

ст. як дієвий чинник українського етнодержавонацієтворення в українознавчому вимірі: монографія та вибрані 

українознавчі праці. Київ, 2012. С. 143. 
4
 Шакурова, О. В. Основні концепції етногенезу українського народу: вітчизняна історіографія (кінець ХІХ – 

початок ХХ ст.). Київ, 2017. С. 5. 
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України) протодержавних (державних) формувань, таких, як наприклад: Кіммерія, Скіфія, 

Сарматія, Аварія, Хозарія, Русь, Велике князівство Литовське, Річ Посполита, Московія, 

Російська й Австро-Угорська імперії, СРСР тощо, вони ніколи не втрачали свою неповторність, 

самобутність, самовираженість і самодостатність. Чому так сталося? Тому що, на наше тверде 

переконання, тут успішно поєдналися два важливих фактори – природний (географічно-

кліматологічний) і цивілізаційний (антропогенний). У результаті цієї продуктивної взаємодії 

багаточисельні етноси, які мешкали на цих землях, набували своєрідних, специфічних ознак. У 

своєму дослідженні ми зупинимося на самобутності і автентичності лише однієї етнічної 

спільноти – української та її етнічної та національної ідентичностях. 

На початку ХХІ ст. все більших і більших обертів набирають потужні глобалізаційні 

процеси, які домінують майже на всіх материках, і у всіх великих й малих країнах земної кулі. 

Головний тренд (прояв) людської цивілізації в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. – розмивання 

базових відмінностей традиційної культури багаточисленних народів планети Земля, під 

впливом невблаганних глобалізаційних факторів. Поступово уніфікується й усереднюється все, 

від одягу (наприклад, джинси), їжі (заклади фастфуду), музики і пісень (поп-музика) до мови (т. 

зв. «глобіш» – глобальний англійський) і світоглядних уявлень (ідеологія споживацтва і 

нехтування проблеми збереження навколишнього середовища). Проте, ця тотальна уніфікація 

має і зворотній ефект – найбільш самоорганізовані етнічні спільноти, попри все, намагаються 

зберегти свою неповторність, тим самим забезпечивши собі майбутнє. 

Ще раз нагадуємо, що засадничими етновизначальними ознаками українців, як й інших 

народів земної кулі, є рідна мова, власна етнічна територія, традиційна культура, етнічна і 

національна самосвідомості та ідентичності, самоназва, менталітет, свої стереотипи поведінки, 

релігійні вірування тощо. Всі ці основні етнічні властивості українців сприяли і сприятимуть 

збереженню їх самобутності. Проте будь-який етнос, а нас цікавить, насамперед, український, 

який консервується і самоізолюється, не розвиваючись у загальноцивілізаційному поступу 

приречений на виродження, а в майбутньому – розчинення в середовищі інших, більш потужних 

та амбітних людських спільнот, які разом з тим, будуть краще пристосовані до історичних, 

політичних, економічних, націо-культурних реалій сьогодення і завтрашнього дня. Яке місце 

українців у цьому процесі? Це питання зовсім не риторично-споглядальне, а навпаки – 

конкретно-реалістичне. Чи український етнос підніметься на вищий ступінь свого розвитку і 

самовдосконалення та займе гідне місце серед політичних націй ІІІ тисячоліття, чи врешті-решт 

розчиниться в російсько-азійському безбережному океані. Українцям не треба боятися 

глобалізації. Навпаки, ми вважаємо, що глобалізаційні процеси дають ще один шанс 

українському етносу в його поступальному розвитку. Глобалізація – це не панацея від усіх бід, 

це не абсолютне щастя для всіх людських соціумів і особистостей, вона має свої негативні риси, 

проте її найбільший позитив – підтягнення відстаючих у своєму розвитку етнічних спільнот до 

рівня розвинених демократій американського, європейського та японського типу. Ми не 

ідеалізуємо перераховані вище варіанти розвитку, але саме на цей проміжок часу вони увібрали 

в себе багато найкращого за всю історію земної цивілізації гомо сапієнс. Саме тому, українцям 

для власного самовдосконалення, треба вчитися і розвиватися, та інтегруватися у 

загальноцивілізаційні процеси. Зауважимо, при цьому не треба бездумно все копіювати і 

переймати. Тільки творче опрацювання, переосмислення і врахування власних вітчизняних 

реалій і особливостей. 

Разом з тим, на початку ХХІ ст., окрім глобалізаційних процесів, продовжують 

посилюватися ще й асиміляційні, а саме, коли більш успішні, потужні, розвинені й домінантно 

налаштовані держави (нації) накидають своїм менш успішним сусідам (сателітам) власні 

політичні, економічні, соціальні, культурно-світоглядні стандарти, свою історичну пам’ять 

тощо. Все це, врешті-решт, призводить до того, що країна та її мешканці втрачають власні 

етнічну і національну ідентичності, їхня національна безпека стає фікцією, а вони, спочатку де-
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факто, а потім і де-юре перетворюються з незалежної держави і самодостатньої нації в 

провінцію (губернію) і етнографічний субетнос, а з часом і невід’ємну частину пануючої нації-

асимілятора. Як вже зазначалося вище, на пострадянських теренах, у межах СНД, таку 

наступально-асиміляційну політику проводить Російська Федерація (РФ), керівництво якої 

(В. Путін) все робить для відновлення втраченої величі і могутності та перетворення її з часом 

на євразійську наддержаву. Перші об’єкти на цьому шляху – Республіка Білорусь й Україна. 

Якщо з «сябрами» спочатку все було добре (1996 р. – створення Співтовариства Білорусі та 

Росії, з 1997 р. – Союз Білорусі та Росії, а з 2000 р. – Союзна держава), а зараз внаслідок деякого 

корегування свого політичного курсу О. Лукашенком, цей процес дещо загальмував, то з 

«хохлами» навпаки, опісля «оранжевої чуми» здавалося вони назавжди позбудуться російського 

впливу і незабаром стануть членами НАТО і ЄС, проте з гучним провалом «помаранчевих 

любих друзів» В. Ющенка і Ю. Тимошенко до влади прийшли «всерьёз и надолго» синьо-білі на 

чолі зі своїм харизматичним лідером В. Януковичем, і тим самим Україна знову потрапила в 

смертельні обійми «старшого брата», який так просто нікого і ніколи не відпускав. За правління 

нових можновладців («стабілізаторів і реформаторів») Українська держава семимильними 

«стрибками» позбавляється своєї самостійності, суверенності, соборності, державності й, 

врешті-решт, і українськості. Лаконічно перерахуємо доленосні звершення переможця 

президентських перегонів 2010: 1) Чорноморський Флот РФ базуватиметься в Україні до 2042 

р., тим самим Севастополь, спочатку де-факто, а потім і де-юре стане справжнім російським 

містом, а через деякий час це чекає на Крим, а в недалекому майбутньому – цим шляхом 

дружньо покрокують і східні та південні регіони «Хохландії»; 2) російські олігархи отримали 

преференції і широкий доступ до української економіки та її стратегічних галузей і підприємств, 

тим самим поступово перетворивши її на додаток до російської (продаж «Запоріжсталі», 

компанії «Луганськтепловоз» росіянам – це тільки перші ластівки, за ними «підуть» вітчизняні 

ГТС, авіапром, АЕС, ГЕС та інші високорентабельні галузі народного господарства); 3) на 

вищому рівні прийнято рішення про узгодження російсько-української гуманітарної політики як 

в освітянській, так і в науковій сферах, продуктом такого «плідного» співробітництва стануть 

нові підручники з історії України, нова-стара парадигма співіснування «братніх» українського і 

російського народів, і як наслідок, ліквідації української національної історичної пам’яті, а на її 

кістках відновлення історичного імперського міфу «про три братні східнослов’янські народи – 

росіян, українців і білорусів»; 4) підтримка великодержавного імперського проекту  В. Путіна та 

Патріарха Московського і Всія Русі Кіріла «русский мир», внаслідок реалізації якого Україна й 

українці остаточно позбудуться не тільки своєї Української Православної Церкви (як 

Московського, так і Київського патріархату), а і власної етнічної і національної ідентичностей, а 

заразом і Української державності! 

 Якщо всі ці рішення і задуми були б реалізовані, то, врешті-решт, український народ як 

самобутня і самодостатня етнічна спільнота, спочатку втратив би свої засадничі 

етновизначальні риси, а потім остаточно був асимільований більш потужною, згуртованою, 

перспективною і проімперською російською нацією, тим самим зникне з геополітичної карти 

світу – Українська держава, а назва Україна – залишиться в кращому випадку як географічне 

поняття. 

Зрештою, все це спричинило до неоголошеної гібридної російської агресії супроти 

України, анексії Крима та війни на Донбасі на початку 2014 р. «русская весна» і «русский мир» 

з теоретичної площини перемістилися в реальне українське життя та принесли українцям смерть 

і руйнації. Українська держава, український етнокультурний комплекс, українська етнічна та 

національна ідентичності постали перед серйозними зовнішніми та внутрішніми викликами.  

Щоби зберегти Українську державність та власну самобутність та право на самостійне 

життя, українці, попри всі свої недоліки мають змобілізувати в собі спроможність до дії. 

Українському народу треба продовжувати боротися, недаремно український національний лідер 
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Т. Шевченко закликав: «Борітеся – побороте!», щоденно відстоюючи своє право бути 

європейським народом і жити в розвиненому європейському товаристві, а не в тоталітарній, 

неоліберальній російській імперії. А для цього нам треба не тільки оберігати, а й розвивати 

етнічну і національну ідентичності, тим самим посилюючи національну безпеку України. На 

сучасному етапі, на початку ХХІ ст., українці повинні всіляко сприяти збереженню основних 

рис етнічної ідентичності, притаманних їм як самобутньому етносу, як спільність походження, 

мови, релігії, побутових звичаїв, культури, історичної пам’яті, долі, ментальних ознак, наявність 

етнічних теренів тощо. Разом з тим, головну увагу українському народу треба приділяти 

повсякчасному і поступальному розвитку саме національної ідентичності, як цілісної сукупності 

світоглядних ідей, поглядів, концепцій і уявлень щодо засадничих інтересів української нації, 

пошуку дієвих засобів і шляхів забезпечення цих національних інтересів. 

Відомий фахівець з цієї проблематики Е.Д. Сміт виокремлює такі визначальні чинники, які 

формують національну ідентичність: 1) спільну історичну етнічну територію (батьківщину, 

рідний край); 2) спільні міфи та історичну пам’ять; 3) спільну масову, громадянську культуру; 

4) єдині юридичні права та обов’язки для всіх співвітчизників; 5) спільну економіку з 

безперешкодною можливістю пересування у межах національної держави
1
. 

Як бачимо між українською національною ідентичністю і національною безпекою України 

існує ціла низка взаємопов’язаних факторів, але головним, базовим елементом є нація, на нашу 

думку, як вже вище зазначалося, це найвищий етап розвитку людської спільноти (народу, 

етносу), коли вона здобуває державність, розбудовує власну державу, практично реалізовуючи 

національну ідею, і тим самим створює національну культуру, національну економіку, 

національну політичну систему, національне військо, національну безпеку, національний 

життєвий простір, національний інформаційний простір, національні інтереси, національну 

ідентичність, національну свідомість тощо. 

Як наголошує вчений В. Волобуєв, національна ідентичність, насамперед, 

характеризується почуттям належності й відданості конкретної людини певній нації, але за 

своєю сутністю вона багатовимірна і її ніколи не можна звести до єдиного, виокремленого 

елемента, і хоча вона тісно пов’язана з етнічною ідентичністю, проте ці поняття не тотожні 

(етнічна ідентичність базується на рисах, притаманних певному етносу: спільність походження, 

мови, культури, релігії, побутових звичаїв, історичної пам’яті, долі; в свою чергу, національна 

ідентичність – опирається на певній системі об’єктивних ознак – расових, культурних, 

психологічних (антропологічний тип, мова, релігійні догмати, традиційна обрядовість, звичаї), а 

її підґрунтям є біологічні, лінгвістичні й культурно-релігійні чинники). Загалом, суть 

національної ідентичності полягає у складному переплетенні вроджених і набутих рис, 

міфологізованих уявлень і реальних образів, а основою, є усвідомлений, раціональний вибір, 

який базується на свідомості, політичній волі, політичній культурі, громадянстві, громадянській 

позиції, при цьому, увага акцентується, передусім на загальнонаціональних цінностях – 

національних інтересах, національній безпеці тощо
2
. 

Разом з тим, у теорії національна ідентичність має бути домінантною для представників 

різних етнічних спільнот, які є співгромадянами єдиної сконсолідованої держави і членами 

політичної нації. Так, у громадян США, які досить суттєво відрізняються між собою расове і 

етнічно є сформована єдина національна ідентичність (при одночасному функціонуванні 

різноманітних етнічних ідентичностей), яка є переконливим доказом існування американської 

нації (політичної нації). Така ж ситуація в Канаді (де є канадська політична нація з канадською 

національною ідентичністю, а є між іншими етносами і канадці українського походження з 

українською етнічною ідентичністю), Бразилії, Бельгії, Німеччині, Франції, Великій Британії, 

Швейцарії, Австралії та багатьох інших країнах. 

                                                           
1
 Сміт Е. Національна ідентичність. Київ: Основи 1994. С. 23. 

2
 Волобуєв, В. Ідентичність національна. Малий етнополітологічний словник. Київ, 2005. С. 142-143. 
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Враховуючи те, що Україна вже більше як два десятиліття не могла остаточно визначитися 

з напрямом свого геополітичного і геостратегічного руху, й тому зараз перебуває не в 

Об’єднаній Європі та у Євроатлантичній спільноті (хоча давно могла б там бути разом з 

країнами Балтії), а у буферній зоні між РФ і західними демократіями, за влучним висловом 

британського дослідника Е. Вілсона у т. зв. «сутінковому світі» (twillight world). І лише під час 

неоголошеної російсько-української гібридної війни було взято курс на європейську та 

євроатлантичну інтеграцію.Цій невизначеності активно посприяла низка об’єктивних і 

суб’єктивних факторів, які у свою чергу в перехідних умовах перманентної трансформації 

українського соціуму, який ніяк не може трансформуватися у щось путнє, можуть викликати 

дисбаланс і загострити протиріччя між несформованою українською національною 

ідентичністю і етнічними ідентичностями росіян, кримських татар, т. зв «закарпатських 

русинів», румун, угорців тощо, які мешкають в Україні. Політична, економічна, соціальна 

«стабільність» чи нестабільність в Україні можуть стати поштовхом і призвести до загострення 

міжетнічних конфліктів та сепаратистських рухів, особливо у цьому зацікавлена Російська 

Федерація, щоби остаточно зруйнувати Українську державність та вирішити українське питання 

на свою користь. 

Саме тому, для України і українців питання збереження власної етнічної і національної 

ідентичностей є надзвичайно актуальним і важливим завданням, тому що позбувшись цих 

вагомих ознак етнічної і національної ідентифікації в сучасному цивілізаційному розвитку, ми 

ризикуємо втратити не тільки і не скільки свою неповторність (оригінальність), глибинну 

сутність як самобутньої етнічної спільноти (народу), але і назавжди втрачаємо власну 

державність та самоліквідуємося як загально цивілізаційний феномен, яким без сумніву в кінці 

ХХ – на початку ХХІ ст. стали Україна, українці і світове українство. 

Отже, нагальними пріоритетами України у контексті нових політичних реалій стосовно 

української етнічної і національної ідентичностей є: збереження і розвиток рідної мови; захист 

самобутніх тисячолітніх народних традицій; опікування вітчизняною культурою; осягнення 

української самосвідомості і психологічно-ментальних глибин її підсвідомості; усвідомлення 

українцями своєї європейськості та, врешті-решт, позбавлення українського народу 

постколоніального і пострадянського синдрому малоросійства і меншовартості. 

Таким чином, проаналізувавши український етнокультурний комплекс як основу 

української національної ідентичності, розкрито, що найважливішими складовими цього 

комплексу є споконвічні етнічні території та багатовікове існування на них своєрідної етнічної 

спільноти – українців, яких об’єднує спільне походження, рідна мова, традиційна матеріальна і 

духовна культура, унікальна самосвідомість, етнічна, історична і національна пам'ять, 

самоназва, ментальність, психотип і стереотипи поведінки, християнська релігія тощо. 

З'ясовано, що для запобігання та уникнення міжетнічних (всередині країни) і міжнаціональних 

(поза її межами) конфліктів, українцям треба оберігати власну етнічну ідентичність (тотожність) 

і завершити формування своєї національної ідентичності (справжності, самобутності) у системі 

національної безпеки, щоби послідовно, неухильно, цілеспрямовано і впевнено розбудовувати 

правову, демократичну, високоосвічену, високотехнологічну, економічно розвинену, мілітарну 

самодостатню, висококультурну, соціально-орієнтовану і заможню Українську Самостійну 

Соборну Державу! 

 

 

5.3. ВПЛИВ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ САМОБУТНОСТІ 

 

Сучасні світові глобалізаційні процеси несуть загрозу нівелювання та втрати 

етнокультурної самобутності народів. Вони постають тою зовнішньою рушійною силою, що 
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значно впливає на соціокультурні процеси у середині держави. Глобалізація та культурна 

уніфікація виступають також стійкими чинниками нищення етнічної ідентичності, яка 

забезпечує відчуття стабільності та психологічної безпеки етнічної групи. Етнос, представники 

якого відчужені від власної етнічної культури, позбавлені почуття причетності до надбань їх 

попередників, можуть швидко та безслідно розчинитися серед інших етнічних спільнот. Саме 

тому, стійка та усвідомлена етнічна ідентичність є безумовним фактором збереження та 

розвитку етнокультурної самобутності українців. 

Етнокультурна самобутність етносу – це комплекс особливих рис матеріальної та духовної 

культури, що притаманні конкретній етнічній спільноті, склалися у ході її історичного розвитку 

та відрізняють її від відповідних рис іншої етнічної спільноти. Етнокультурна самобутність будь 

якого етносу неможлива без реального механізму збереження та передачі знань та уявлень про 

власну етнічну групу, позитивного ставлення до її представників та реальних дій по захисту 

інтересів своєї етнічної групи, тобто без етнічної ідентичності. Етнічна ідентичність або 

етнічність є ключовим поняттям етнології, етнічної психології, психологічної антропології, 

етнолінгвістики та інших наук. Її визначенню, структурі та чинникам збереження приділяється 

значна увага багатьох сучасних дослідників. Зокрема, І. Данилюк визначає етнічну ідентичність 

як наслідок когнітивно-емоційного процесу сприйняття себе як представника свого етносу, 

певний рівень уподібнення себе з ним та відокремлення від інших етносів
1
. Етнічна ідентичність 

не обмежуються усвідомленням своєї належності до певної етнічної групи, вона включає також 

її оцінку, значущість членства в ній та етнічні почуття, що поділяються усіма представниками 

даного етносу, а також організація структури відносин та дій у різноманітних етноконтактних 

обставинах
2
.  

Дослідниця Юрчак Н. переконана, що етнокультурна ідентичність реалізується через 

механізм культурної ідентифікації, що являє собою усвідомлене сприйняття людиною 

відповідних культурних норм і зразків поведінки, мови, ціннісних орієнтацій, розуміння свого 

“я” з позицій культурних характеристик, які прийнятті в цьому суспільстві, в самоототожненні 

себе з культурними моделями цього суспільства
3
. Саме в етнокультурній самоідентифікації, на 

переконання В. Богаченко, лежать витоки духовних сил, ціннісних констант, новоутворень та 

гуманістичних екзистенцій будь-якого етносу
4
. 

О. Селіванова розглядає етнічну ідентичність з позицій когнітивної лінгвістики та 

досліджує параметри етнічної ідентичності. Вчена виділяє наступні лінгвокогнітивні параметри 

етнічної ідентичності: 1) етнічний характер; 2) етнічний темперамент; 3) етнічна свідомість 

(виявляється в менталітеті, почуттєвій та відчуттєвій сфері); 4) колективне позасвідоме
5
. 

Етнічний характер розглядається як комплекс найбільш яскравих психологічних якостей, 

притаманних етносу. Він проявляється у стереотипах поведінки, відчуття та сприйняття. 

Етнічний темперамент являє собою визначений стандартний спосіб поведінки, притаманний 

більшості представників етносу. Етносвідомість – це «найбільш виразні психологічні риси, 

найбільш актуалізовані концептуальні структури, сукупність оцінок і способів категоризації 
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світу та внутрішнього рефлексивного досвіду, що становлять колективний «дух» етносу»
1
. 

Етнічна свідомість проявляється у нормах моралі та права, у колективних віруваннях та міфах 

етнічної групи. Найбільш значущим компонентом етнічної свідомості є етнічний менталітет, 

який показує узагальнений спосіб мислення етносу. Ментальність виявляється у наступних 

формах: 1) категорії «культурної граматики»; 2) етнічні стереотипи (усталені форми, зразки 

етнічної поведінки); 3) прецендентні феномени; 4) етнічні символи; 5) константи культури. 

Зокрема, категорії «культурної граматики» представляють універсальну логіку культури етносу, 

а саме: усвідомлення етнічною групою цінності часу, ритм життя, швидкість поширення 

інформації. Етнічні стереотипи виконують функції нормалізації та ідентифікації етнічної групи 

як єдиного етносу, накопичення й систематизації соціокультурного та історичного досвіду 

етносу, передачі знань та досвіду від покоління до покоління, захисту групових етнічних 

інтересів
2
. Етнічні стереотипи є важливою складовою етнічної свідомості та неодмінним 

елементом системи родинного виховання, ними просякнуте усе повсякденне життя етносу, без 

них не може існувати жодна етнічна культура. Саме етнічні стереотипи є своєрідним кодом 

етнічної культури
3
. Прецендентні феномени – це ті компоненти знань, зміст яких добре відомий 

усім представникам етнічної спільноти, вони актуальні та використані у спілкуванні 

представників цього етносу. Етнічні символи – це символи, які використовувалися або 

використовуються певним етносом, мають важливе значення для його історії та культури та 

значним чином впливають на етнокультурний розвиток суспільства. Оскільки «змоделювати 

уявлення про знакові та символічні віхи людського буття можливо лише в межах 

етнокультурного процесу, адже художньо-образне сприймання та образно-символічне 

відображення його культурно-історичного розвитку є одним із найдієвіших способів етнічної 

самоідентифікації України та самозбереження української нації»
4
. Константи культури являють 

собою порівняно стійкі концептуальні структури, які вміщують культурно значущу інформацію 

та представлені в знакових продуктах культури: у текстах та явищах природної мови
5
. 

До колективного позасвідомого належать усі незмінні, успадковані від пращурів та 

зумовлені родовою пам’яттю психічні процеси, які не належать до сфери свідомості, але на 

підсвідомому рівні визначають поведінку та мислення кожної людини окремо та етносу в 

цілому. Етнічне підсвідоме формується із залишків групових переживань і неусвідомлених 

реакцій етнічної групи, проявляється у вигляді архетипів (універсальних прообразів та праформ) 

та синхронізує діяльність усього етносу
6
. 

Загалом поняття «ідентичність» є ширшим порівняно з поняттям «етнічність», бо включає 

в себе різні види ідентичностей. Існує велика кількість ідентичностей, найбільш значущими 

серед них на думку С. Хантінгтона є: 1) аскриптивні (етнічна та расова належність, кровна 

спорідненість, вік, стать); 2) культурні (цивілізаційна, релігійна, національна, мовна, племінна 

та кланова ідентичності); 3) територіальні (півкуля, континент, кліматична зона, регіон, штат 

(область), провінція (район), місто, село, найближче оточення; 4) політичні (фракційна та 

партійна приналежності, ідеологія, інтереси держави; 5) економічні (держави, класи, 

профспілки, економічні сектори, галузі, наймачі, робоче оточення, посада, професія, робота; 6) 

соціальні (компанії для розваг, колеги, команди, клуби, друзі). Взаємовідносини між 

ідентичностями є доволі складними: деякі з них, зокрема робочі та сімейні ідентичності, можуть 
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накладати на людину доволі суперечливі зобов’язання, більш ширші ідентичності можуть 

конфліктувати з вузькими (людина може асоціювати себе з якимось регіоном чи місцевістю 

(наприклад «я –донбасівець», «я – русин»), але зовсім не обов’язково ототожнювати себе з 

державою). Деякі ідентичності ієрархічні за своєю суттю, наприклад територіальні та 

культурні
1
. Сама по собі ідентичність має діалектичний характер, що відображується у 

різноманітності зав’язків між її мінливістю та сталістю
2
.  

За радянських часів етнічна ідентичність як чинник, який на підсвідомому рівні впливає на 

людину, вважався несуттєвим та відкидався. Головна увага була зосереджена на вивченні 

процесів консолідації, а саме об’єднання, невеличких етнічних груп у великі етноси, головним 

чином – у соціалістичну націю. Починаючи з середини 30-х років ХХ ст. на вивчення 

етнокультурних відмінностей було накладене табу, бо такі дослідження сприймалися як 

потенційно небезпечні, як такі що заважають зближенню націй та досягненню їх повної 

єдності
3
. У подальшому етнооб’єднавчі процеси мали призвести до створення нової історичної 

спільності – радянського народу. ЇЇ формування визначив як програму XXII з'їзд КПРС (17-31 

жовтня 1961, Москва). Твердження про те, що радянський народ є новою історичною спільністю 

можна зустріти й в інших партійних документах, а саме в тезах ЦК КПРС до 100-річчя від дня 

народження В. Леніна (1970 р.), доповіді Л. Брежнєва на XXIV з'їзді КПРС (1971 р.). Основою 

концепції «радянського народу як нової історичної спільності» відносно України була ідеологія 

«возз’єднання». Найбільшого вираження ця концепція отримала під час святкування 325-річчя 

«возз'єднання України з Росією» в 1979 р. Зокрема, витоки «нової історичної спільноти», на 

думку партійних ідеологів, сягали ще часів Київської Русі, де начебто утворилася «єдина 

давньоруська народність» і з цієї єдиної колиски беруть свій початок російська, українська та 

білоруська народності
4
. 

Створення радянського народу охоплювало насамперед міське населення східних та 

південних областей країни. Важливою соціальною особливістю цієї території України є те, що 

саме тут КПРС досягла найбільших успіхів по трансформації українського народу на так званий 

«радянський народ». Типовими ознаками значної частини етнічно українського населення цих 

теренів є мовна та культурна зросійщеність, зневага до властиво українських етнічних рис, 

наявність стереотипів непрестижності, меншовартістності, неперспективності, неприбутковості, 

відсталості й непотрібності української мови і всіх елементів української духовної культури. Ці 

риси дивним чином уживаються зі збереженням історичної пам'яті українців та збереженням 

етнічної самоназви українців
5
.  

Ще одним негативним елементом внутрішньої політики СРСР, спрямованим на 

руйнування етнічного багатоманіття, була політика переселення. Депортації певних народів, 

організоване планове переселення представників різних етнічних спільнот до іноетнічного 

середовища, а також стихійна міграція в межах СРСР сприяли процесам етнічної асиміляції, 

розмиванню та втраті етнічної ідентичності. Радянське керівництво заохочувало переселення 
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росіян до союзних республік, а українців – за межі УРСР. Наприклад, О. Чирков проаналізував 

сутність та вплив зовнішньої міграції V–ХХ ст. на сучасну етнічну мозаїчність людності 

України. Зокрема, дослідник простежує міграційні процеси української людності, що 

розпочалися ще в ранньомодерну добу, які разом з іншими чинниками у підсумку призвело до 

втрати значної частини українського етносу, яка стала частиною російського. А саме, він 

зазначає, що розпочата в XVI ст. еміграція українців на схід сприяла зростанню етнічної 

мозаїчності України. Це призводило до того, що «залишалися недостатньо щільно заселені 

степові райони України, розривався суцільний етнічно український масив, не зменшувалися 

імміграційний потенціал українських земель та їхня імміграційна привабливість для чужинців, 

полегшувалося помоскалення українців у віддалених від етнічного ядра районах та, особливо, у 

відірваних від материзни анклавах і в етнічно перемішаних українсько-московських 

поселеннях»
1
. Протилежно спрямований міграційний потік на територію України ускладнював 

збереження етнокультурної самобутності українців. Серед етнічно різноманітних іммігрантів 

росіяни кількісно почали значно переважати інших, що полегшувало втрату етнічної 

ідентичності неросійськими етнічними групами та українцями. 

Особливо активно росіяни переселялися у Східні регіони України та Крим. Дослідження 

міграційних процесів періоду СРСР показують, що: «Імміграція росіян та еміграція українців, 

поляків, німців, євреїв, кримських татар у XX ст. та інші причини призвели до гіпертрофованого 

розвитку російської меншості. 1989 р. частка росіян в населенні України в чотири з лишком 

рази перевершувала частку всіх разом узятих чужинців, у той час як частка українців 

перевершувала частку росіян лише у 3,3 рази. Велика частина українців та етнічних меншин, 

зберігаючи свої етнічні назви, мовно та культурно зросійщилися. Поліетнічна країна початку 

XX ст. стала двоетнічною. Внутрішня і зовнішня політика російсько-комуністичної держави 

спрямовувалися на досягнення такого результату з перспективою остаточного й безповоротного 

етнічного зросійщення всього населення України»
2
. Така політика «перемішування племен та 

народів» сприяла розпорошенню етнічної ідентичності, бо саме етнічне оточення сприяє 

виробленню ідентичності.  

Але розпад Радянського Союзу, промовисто показав, що етнічна ідентичність етносів 

практично ніколи не зникає повністю, а і за певних суспільних обставин може 

використовуватися та актуалізуватися на будь-якій стадії історичного розвитку суспільства
3
. 

Саме у кризових ситуаціях значущість етнічного «Я» суттєво підвищується, це яскраво 

продемонструвала Помаранчева Революція та Революція Гідності. Етнічна структура та обсяг 

зовнішніх міграційних потоків України у кризових умовах також зазнають змін, а саме: 

«Зовнішня міграція кінця ХХ – початку ХХІ ст. працює на зменшення етнічної мозаїчності 

людності України. Питома вага найчисельніших етнічних груп (насамперед, російської та 

єврейської) зменшується, зростає частка етнічної більшості (українців) та кримських татар»
4
. 

Зазначені міграційні зміни сприяли відновленню етнокультурної самобутності України. 

Деякі серед сучасних вітчизняних дослідників наголошують, що етнічна ідентичність є 

первинною стосовно до усіх інших ідентичностей, бо перш ніж репрезентувати себе як 
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62 
 

представника різних соціальних, економічних та політичних спільнот, людина, насамперед, є 

представником того чи іншого етносу
1
. 

У структурі етнічної ідентичності виділяється три головних компоненти: когнітивний, 

афективний та поведінковий. Когнітивний компонент етнічної ідентичності включає в себе 

знання та уявлення про властивості представників своєї етнічної групи, розуміння своєї 

приналежності до неї на підставі визначених якостей. Афективний компонент охоплює оцінку 

особливостей своєї групи, ставлення до членства у ній та важливість цього членства. 

Поведінковий компонент розуміють як існуючий механізм проявлення себе як члена власної 

етнічної групи
2
.  

Когнітивний компонент етнічної ідентичності формується у процесі родинного виховання, де 

дитина на підсвідомому рівні засвоює етнокультурні традиції шляхом простого відтворення 

узвичаєних форм етнічного буття. Саме шляхом вивчення родинних традицій і звичаїв, 

глибинному вивченні мови, засвоєнню етнокультурної інформації дитина починає себе 

усвідомлювати частиною свого етносу. У подальшому, коли дитина підростає та її всесвіт 

поступово розширюється на процес її етнічної ідентифікації починають впливати різні соціальні 

інституції, а саме школа, релігійні громади та інші соціальні групи. Саме вони пропонують та 

створюють ціннісно-нормативну базу для конструювання етнічної ідентичності
3
. Так, у 

Радянському Союзі агентом формування ідентичності «радянської людини» була школа, 

піонерські та комсомольські організації. Саме вони формували первинність та значущість 

ідентичності «радянської людини». Зокрема, дослідник О. Левенець зазначає, що одним із 

найважливіших напрямків виховної роботи в радянських школах було комуністичне виховання, 

яке передбачало виконання цілого комплексу завдань: «…вироблення марксистсько- 

ленінського політичного світогляду у свідомості учнів, перетворення норм комуністичної 

моралі на особисті переконання й правила повсякденної поведінки, формування у свідомості 

людини розуміння високих комуністичних ідеалів»
4
. Викладання усіх предметів у радянських 

школах, система шкільних святкових та виховних заходів, позашкільна виховна робота 

(екскурсійні поїздки школярів до місць бойової слави, визначних історичних і пам’ятних місць) 

була спрямована на впровадження принципів і положень марксистсько-ленінської ідеології, а 

саме: «…формування «радянської людини» з притаманним для неї радянським патріотизмом, 

усвідомлення людиною (вихованцем) керівної ролі партії, чітке розуміння того, що 

марксистсько-ленінська ідеологія є єдиною правильною теорією розвитку суспільства»
5
. 

Етнічна самосвідомість особистості відходила на задній план. А на перший план виходила 

радянсько-комуністична ідентичність. 

У сучасній Україні формуванню української етнічної ідентичності сприяє школа, 

національні скаутські організації, військово-патріотичні клуби, громадсько-культурні 

організації. Саме вони можуть допомогти формуванню важливості та привабливості української 

ідентичності, впливають на її афективний компонент. 
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Поведінковий компонент етнічної ідентичності виникає на фундаменті складної взаємодії 

когнітивного та афективного компонентів: знання та уявлення про власний етнос, важливість та 

значущість належності до українського етносу сприяють втіленню у життя конкретних кроків 

по збереженню власної етнічної самобутності та неповторності, поводження себе як 

представника власне українського етносу.  

Розрізняють позитивну та негативну ідентичності. Позитивна ідентичність проявляється як 

бажання належати до своєї етнічної групи, відчуття задоволення та радості від членства в ній та 

гордість за здобутки власного народу. Негативна ідентичність включає заперечення та 

неприйняття власної ідентичності, небажання належати до своєї етнічної групи, почуття 

приниження та відчуття, що представники іншої етнічної групи краще ніж представники 

власної. Експериментальні дослідження відмінностей етнічної ідентичності студентської молоді 

південних, східних та західних регіонів України показали, що у великої кількості студентів 

Сходу та Півдня України наявні складність, невизначеність та проблематичність етнічної 

ідентичності. У той час як етнічна ідентичність західноукраїнських студентів характеризується 

несуперечливим характером, одностайністю та узгодженістю
1
. 

Таким чином, стійка та позитивна етнічна ідентичність надає відчуття групової безпеки та 

стабільності, а значить якісно впливає на збереження та розвиток етнокультурної самобутності, 

бо чим більше представників етносу розділяють загальну етнічну ідентичність, тим більше 

ймовірність спільних дій на захист власних етнічних інтересів. Частина дослідників переконана, 

що поняття «самобутність» безпосередньо пов’язане з такими поняттями як «незалежність" та 

"суверенітет», оскільки без усвідомлення власної самобутності не можна бути незалежним
2
. 

Більшість дослідників переконані, що саме етнічна ідентичність є тим психологічним 

підґрунтям на основі якого відбувається етнополітична мобілізація населення, тобто готовність 

та прагнення людей, які об’єднані за етнічною ознакою, до спільних дій по здійсненню 

етнонаціональних та політичних інтересів. 

Існують об’єктивні та суб’єктивні чинники збереження етнічної ідентичності. До 

об’єктивних належать: спільна територія проживання та культурні особливості, а саме: мова, 

релігія, традиції, звичаї, їжа, помешкання, одяг та інші, до суб’єктивних – етнічна обізнаність, 

етнічні почуття, етнічна самосвідомість
3
. Чинниками ж, які ускладнюють процес етнічної 

ідентифікації представників того чи іншого етносу є: міграційні процеси у світі, наявність 

дифузних зон спільного проживання різних етносів, міксація та асиміляція етносів, історичні 

події та державна політика
4
. Саме тому для вибудовування стійкої та позитивної української 

ідентичності необхідні цілеспрямовані та продумані кроки з боку держави. Це, насамперед, 

пропаганда звичаїв та традицій українського народу, його матеріальної та духовної культури, 

інформування про досягнення його видатних представників та активне формування 

національного престижу. Саме держава, на велике переконання більшості дослідників, є 

гарантом збереження етнокультурної самобутності народу. 
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Розвиток етнокультурної самобутності має вертикальний та горизонтальний виміри. 

Вертикальний включає взаємодію суб’єктів культури з культурно-історичним минулим 

власного народу, його культурною спадщиною, (тобто саме він є основою формування 

етнокультурної ідентичності), горизонтальний охоплює діяльність суб’єктів культури у 

сьогоденні та їх взаємодію з іншими культурами тобто діалог культур (підґрунтя цієї діяльності 

формується у процесі етнічної ідентифікації, а саме при засвоєнні способів реагування та дій у 

різноманітних етноконтактних ситуаціях у процесі міжетнічної комунікації)
1
. А збереження 

етнокультурної самобутності українців відбувається завдяки «актуалізації творчого потенціалу 

усіх суб’єктів культури (на колективному та індивідуальному рівнях) в актуальному часі»
2
, а 

також активних дій держави та представників етносу, спрямованих на захист та укріплення 

своєї етнічної ідентичності. Саме тут проявляється поведінковий компонент етнічної 

ідентичності. 

Отже, саме етнокультурна ідентичність, на тверде переконання сучасних вчених, є 

важливим чинником збереження та розвитку етнокультурної самобутності спільноти. Позитивна 

та стабільна етнічна ідентичність безпосередньо впливає на збереження етнокультурної 

самобутності етносу, забезпечує збереження етнічної культури та передачу її прийдешнім 

поколінням, а також є психологічним підґрунтям для цілеспрямованих дій по захисту своєї 

території та національних інтересів. Для сучасної людини етнічна ідентичність стає вагомою 

підтримкою та опорою, бо символізує безперервний зв’язок з традиціями і цінностями 

минулого, стадіями стабільності етносу. Лише збагнувши свою приналежність до певного 

етносу, засвоївши культурні норми та традиції, людина може ефективно занурюватися у 

соціальні процеси й почувати себе повноцінним членом даного суспільства.  

 

 

5.4. ВПЛИВ РАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

НА СОЦІО- ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

У сучасному українському соціумі поняття  «радянське» не відійшло у минуле, натомість 

стало поляризатором суспільства, подразником та каталізатором дискусій на різноманітну 

соціальну тематику, а його прихильники досі перебувають під впливом міфів, ідеологічних 

настанов та культурних цінностей держави, яка давно припинила своє існування. Зокрема, 

йдеться про радянську ідентичність, тобто усвідомлення людиною себе як частини радянської 

спільноти. Значну частку носіїв радянської ідентичності становлять люди старшого покоління, 

національно-культурна та громадянська свідомість яких формувалася під пильним наглядом 

відповідних партійних та державних структур. Важливими інструментами виховання «нової 

радянської людини» були освітні заклади, засоби масової інформації, творча еліта, яка активно 

впроваджувала комуністичні гасла у кінематограф, художні та музичні твори, мистецтво тощо. 

Офіційна модель історичної пам’яті українців формувалася шляхом укорінення концепції про 

«дружбу народів», ідеї «братерства» українського та російського народів, «спільність Вітчизни», 

«возз’єднання України з Росією» та ін. Розмивання національно-культурної ідентичності 

призвело до створення у певної частини населення України «подвійної ідентичності» 

(української та радянської) з превалюванням чинників соціально-економічного характеру. На 

сьогодні процес «переідентифікації» українського суспільства має повільний та подекуди 

гострий перебіг. Особливо помітним це явище є у південно-східних регіонах України, де 
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спостерігається сильний вплив російсько-радянських мовно-культурних та історичних 

наративів.  

Нині проблеми конструювання української ідентичності у контексті світоглядно-

ідентичністних трансформацій пострадянського суспільства знаходяться у центрі уваги різних 

галузей гуманітарного знання – політології, історії, соціології. Процеси конструювання та 

набуття ідентичності зазнають трансформацій, тож потребують постійного вивчення, 

осмислення та узагальнення, що й зумовило актуальність цього дослідження, метою якого є 

визначення пріоритетності тих чи інших типів ідентичності респондентів; з’ясування ролі носіїв 

радянської ідентичності у формуванні або ж, навпаки, розмиванні загальнонаціональної 

ідентичності; виявлення основних чинників, що впливають на характерне для значної частини 

сучасних українських громадян ототожнення себе з радянською історико-культурною, політико-

громадянською та ін. спадщиною.  

Радянську ідентичність розглядатимемо в контексті її впливу на такі етнокультурні 

процеси, як функціонування рідної мови, збереження історичної та етнічної пам’яті, 

формування національної самосвідомості тощо. У дослідженні ми послугувалися методом 

опитування шляхом анкетування та інтерв’ювання на основі заздалегідь складеного питальника, 

який включає закриті і напівзакриті питання, що дає можливість респондентам більш 

розгорнуто висловити свою думку, виходячи за межі тематики опитування. Вибірка сформована 

методом «снігової кулі»; респонденти, які брали участь у дослідженні, різні за соціальним 

статусом, матеріальним становищем, гендерними, віковими, освітніми, професійними ознаками, 

представляють різні регіони України: Київську, Житомирську, Чернігівську, Дніпропетровську, 

Закарпатську, Донецьку, Одеську області (всього опитано 26 чоловік). Вибірка 

нерепрезентативна, однак інтерпретація результатів дає можливість стверджувати, що вона 

являє собою певний зріз українського суспільства, у якому значною мірою відображаються 

основні тенденції впливу радянських історичних міфів та суспільних наративів на свідомість та 

формування відповідних поведінкових моделей у частини громадян
1
. 

Серед опитаних нами респондентів 85% відчувають свою близькість більше з Україною, 

аніж з СРСР; 11,5% більш близький Радянський Союз, а 3,8% зазначили про роздвоєність, тобто 

однакову значимість для них і України, і СРСР. У запропонованій респондентам позиції 

етнічного та громадянського самовизначення превалює  етнічна ідентичність (визначення себе 

як українця) – 46%; пріоритет громадянської ідентичності (визначення себе як громадянина 

України) продемонстрували 35%; подвійне самовизначення – 15,4% респондентів; 3,8% 

визначили себе як «радянська людина». Важливе значення має оцінка респондентами розпаду 

СРСР з точки зору його впливу на Україну: 65% вважають цей процес прогресивною 

історичною подією; стільки ж відзначили позитивні наслідки розпаду Радянського Союзу для 

України; третина (31%) респондентів відповіли негативно або вагалися у відповідях. 

Несподіваним виявився той факт, що 30,7% опитаних відзначили утиски та 

переслідування їхніх родичів з боку радянської влади (постраждали від Голодомору, 

розкуркулення, політичних репресій та ін.), водночас деякі з них висловлювали підтримку 

радянського режиму. Чи означає це, що ці люди орієнтовані на радянське минуле або мають 

антиукраїнські настрої? Чи сприяють вони розмиванню загальнонаціональної ідентичності? 

Окремі респонденти зазначили про можливість мирного співіснування різних типів 

ідентичностей, якщо це не заважає державотворчим процесам в Україні («В когось може вдома 

висіти прапор СРСР, в когось портрет Бандери, і це не повинно заважати Україні йти своїм 

шляхом розвитку» – Олег О., 38 р., Київська обл.); інші вважають, що пережитки радянського 

минулого не можуть мати значного впливу на історичний та політичний поступ держави і не 
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становлять загрози для її незалежності, натомість держава повинна дбати про ідеологічну 

консолідацію суспільства (Алла О., 40 р., Київська обл.).  

На думку сучасних істориків та соціологів, адепти СРСР – це переважно люди старшого 

або пенсійного віку, з невисокими статками, котрі виявилися неспроможними адаптуватися до 

нових економічних, політичних та соціокультурних реалій життя. У більшості випадків вони 

мають низьку соціальну активність, а їхні «протестні» настрої зводяться до словесного 

висловлювання своєї невдоволеності сучасністю; їхні погляди, як правило, не йдуть врозріз з 

національними інтересами України
1
. У нашому дослідженні – це переважно україномовні 

патріотично налаштовані громадяни, не байдужі до майбутнього України (україномовними 

визнали себе 53,8%; російськомовними – 15,3%, двомовними – 30,7%; 92% вважають себе 

патріотами України, 100% стурбовані майбутнім держави), що займають серединну позицію між 

українською та радянською ідентичністю, одночасно користуючись перевагами ліберально-

демократичного суспільства (свобода слова та волевиявлення, дебюрократизація та ін.) та 

сумуючи за цінностями радянської епохи. Криза радянської ідентичності у них призвела до 

втрати психологічної впевненості у завтрашньому дні, тому вони ще «вагаються»
2
. Інші 

дослідники українського суспільства розглядають таку «м’яку неорадянщину» як явище 

деструктивне та небезпечне, адже воно створює ілюзію того, що можна побудувати «Європу в 

Україні», не ставши європейцями: не відновлюючи історичної пам’яті, не конструюючи власної 

ідентичності, не позбавляючись постколоніальних травм
3
. Такої думки дотримується більшість 

учасників опитування: 61,5% висловилися про те, що носії радянської ідентичності сприяють 

розмиванню загальнонаціональної ідентичності, уповільнюють процеси українського 

державотворення і становлять загрозу для незалежності України загалом. 

Відсутність критичної ревізії радянського минулого, а натомість його героїзація адептами 

Радянського Союзу затримує цивілізаційну реабілітацію України, перешкоджає її виходу з 

пострадянського простору: «Радянський Союз – сила, Україна – хаос», «Україна – це тільки 

назва, це купа чиновників, які набивають власні кишені» (Світлана К., 39 р., Чернігівська обл.). 

Втім навряд чи вони задумуються над тим, що домінування блату, кумівства, бізнес на 

державних функціях, перевага персоналізації над інституалізацією, несприйняття конкуренції та 

ін. – це моделі поведінки, які виробилися внаслідок відповідних установок, що укорінилися та 

успішно практикувалися у радянському соціумі впродовж десятиліть
4
.  

Аналіз наукових та публіцистичних матеріалів, а також результати проведеного 

дослідження дають змогу визначити основні чинники, що впливають на формування 

позитивного образу радянського минулого у респондентів: 

1. Ностальгія за СРСР – це ностальгія за впевненістю у завтрашньому дні, яка 

виявлялася у дешевих цінах на комунальні послуги, продукти харчування, безкоштовне медичне 

обслуговування, забезпечення безкоштовним житлом тощо. Так, 15,3% респондентів 

відзначили, що радянське минуле у них асоціюється з матеріальним добробутом громадян, у 

23% – з впевненістю у майбутньому, у 30,7% – із соціальним захистом; інші мають протилежну 

думку: про дефіцит товарів, черги у магазинах, обмежений асортимент товарів у них відзначили 

15,3% респондентів. Особливо гостро питання впевненості у майбутньому постає серед 

респондентів –  мешканців сільської місцевості, які після розпаду колгоспів втратили робочі 

місця; люди почувають себе непотрібними та покинутими напризволяще, змушені шукати 

роботу далеко від місця проживання. Ця частина опитуваних зазначила, що, за умови 

проживання в економічно сильній державі, у якій подолана корупція, забезпечено достойний 
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рівень життя для її громадян, вони б ніколи не жалкували за радянським минулим, де відчували 

певну стабільність (Ганна Т., 61 р.; Ганна П., 59 р., Світлана К., 39 р., Чернігівська обл.). 

2. Носії радянської ідентичності – затяті патерналісти, які звикли бути керованими 

кимось (партією, урядом, владою усіх рівнів). Держава у прихильників радянського виступає 

уособленням «сильної руки», яка про все подбає та наведе лад у країні (за результатами 

дослідження, СРСР ототожнюють з дисципліною та порядком 23% респондентів). За таких умов 

зникає потреба виявляти власну ініціативу, індивідуальність особи «розчиняється», з’являється 

колективне «ми», домінування державних та колективних інтересів над особистісними. В 

результаті виникають такі явища, як масовидність (бажання бути «як всі»), превентивна 

непривітність, пристосуванство, хронічна невдоволеність та ін.
1
. Окремі учасники дослідження 

зазначили такі негативні події та явища радянського минулого, як тиск, доноси, примус, 

втручання держави в усі сфери життєдіяльності людей, авторитаризм влади, ідеологічна 

пропаганда («безкінечна «побудова комунізму» – Наталія Р., 50 р., Житомирська обл.), заборона 

сповідувати релігію (26,9%). Одним із наслідків авторитарно-патерналістської моделі 

радянського суспільства є виховання покоління людей із пасивною громадянською позицією. 

Так, попри заявлену зацікавленість у політичному житті країни (92,3%), опитувані засвідчили 

досить низьку громадянську активність (57,6%): «Від мітингів і страйків покращення для людей 

не настає» (Світлана К., 39 р., Чернігівська обл.), «Позитивні зміни у політичному розвитку 

країни – це події майбутнього, коли зміниться український менталітет» (Ганна В., 52 р., 

Київська обл.) та ін., що, на нашу думку, має вигляд «образи» громадян на владу, котра не 

виправдала їхніх сподівань на краще життя і виявляється у перекладанні індивідуальної 

соціальної та громадянської відповідальності на когось, хто «наведе порядок».     

3. Історична свідомість громадян як консервативна та стійка складова масової 

соціальної свідомості (про вкоріненість ідеологічних штампів радянської епохи зазначили 65,3% 

респондентів). У свідомості колишніх мешканців Радянського Союзу міцно «засіли» ідеологічні 

вчення та настанови про Київську Русь як «спільну колиску» трьох братніх народів – 

українського, російського та білоруського, дружбу народів СРСР, ототожнення українського 

націоналізму з фашизмом тощо. Стійкою та «живучою», на думку 30,7% респондентів, є 

система радянських цінностей, яка ґрунтувалася на професійній, політичній та колективній 

солідарності і виховувалася спершу у навчально-виховних закладах, а в подальшому знаходила 

своє втілення в усіх сферах життя людини через твори образотворчого, музичного мистецтва, 

художньої літератури та ін., а також різні сегменти «культурної індустрії»: радіо, кінематограф, 

телебачення. На сьогодні для багатьох українців погляд на основні події української історії 

залишився радянським (наприклад, в оцінюванні історичних постатей  (Б. Хмельницького, І. 

Сталіна, І. Мазепи) та подій (Визвольної війни 1648 – 1654 рр., Другої світової війни та ін.). 

Особливо це стосується мешканців Донбасу, регіональна ідентичність якого тісно пов’язана з 

радянською ідентичністю, з властивим їй страхом реформ та опірністю змінам. Відмінності у 

геополітичних, мовних орієнтаціях, ставленні до радянського минулого призвели до 

неприйняття та засудження ними Майдану, що стало сприятливим ґрунтом для російської 

інформаційної пропаганди з акцентом на відтворенні радянських стереотипів, зокрема героїзації 

працівників промисловості та поверненні пріоритетності Донбасу, як це було за часів СРСР
2
. 

Разом з тим у системі радянських цінностей, на думку деяких учасників опитування, було 

багато раціонального, наприклад, прищеплення почуття дружби, взаємодопомоги, 

товариськості, яких не вистачає сучасному суспільству: «Дружба була: разом воювали, 

                                                           
1
 Лев Гудков. Условия воспроизводства «советского человека». Вестник общественного мнения. 2009. № 2 (100). С. 

8 – 37. 
2
 Донбаський вузол: менталітет і сепаратизм. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/07/160606_ 

donbass_mentality_identity_sd 
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піднімали цілину, відпочивали» (Валентина Н., 68 р., Чернігівська обл.); «Між простими 

людьми була дружба» (Ганна Т., 61 р., Чернігівська обл.).  

4. Український соціокультурний простір наповнений «відголосками» радянської 

культурної спадщини: це і римейки відомих радянських кінофільмів, відзначення радянських 

свят (День Радянської армії та Військово-Морського флоту), включення символів та значень 

«радянського» як бренду у практики сучасної української повсякденності (популярні радянські 

вироби харчової промисловості: шампанське «Советское», шоколад «Аленка» тощо), 

символічне зодягання випускників у шкільну форму радянських часів, засилля фото та 

відеоконтенту на радянську тематику у соціальних мережах, наприклад, у групах з 

відеорецептами («Котлеты, как в советской столовке»), фотоколажами на кшталт «А помнишь, 

как было раньше?» із зображенням предметів побуту, сцен радянських трудових буднів та свят, 

якими рясніють групи мережі «Фейсбук» («Обратно в СССР», «Я рожден в Советском Союзе», 

«СССР», «Ностальгия по СССР»); найчастішими їх відвідувачами є активні користувачі мережі 

Інтернет (у даному разі – респонденти віком приблизно 40 – 50 років), чиї дитинство та юність 

припали на радянські часи. Ідейне навантаження цих спільнот – не лише викликати позитивні 

емоції, відтворюючи у пам’яті «радянських людей» приємні спогади про «щасливі роки», але й 

провокувати підписників на конфлікти, сіяти між ними розбрат шляхом створення зневажливих 

та образливих дописів та мемів на тему сучасної української політичної та соціокультурної 

повсякденності, стаючи, таким чином, плацдармом для інформаційних маніпуляцій, 

культивування в українців комплексу «невдах», «меншовартісних» тощо.  

5. Реставрація радянських цінностей та настанов серед частини молодих людей, які 

ніколи не жили в СРСР або майже його не пам’ятають. Це пояснюється передусім спадковістю 

«радянської пам’яті», коли генератором ностальгії є сама родина, у якій старше покоління 

згадує радянський період у позитивному контексті (здебільшого ці спогади пов’язані з 

дитинством або юністю в 11,5% респондентів). Однак для молоді, як правило, характерною є 

ностальгія не саме за радянським минулим, а за його ідеалізованим образом як уособленням 

стабільності та впевненості, що протиставляється сьогоденню
1
. 

Один із чинників, що гальмує позбавлення українцями пострадянської ідентичності, 

розглянуто у концепції гібридної постпам’яті Маріани Гірш
2
; він полягає у тому, що багато 

людей, чиї предки були очевидцями трагічних подій, є носіями гібридної постпам’яті. У 

класичній інтерпретації термін «постпам’ять» стосується нащадків жертв Голокосту, однак нині 

він також відноситься до інших травматичних історичних та культурних подій минулого, 

наприклад, Голодомору, сталінських репресій тощо. «Забуття» українців про політичні репресії, 

розкуркулення, примусове переселення розчиняється у пам’яті тих, чиї родини не постраждали 

від цих подій (19,2% респондентів). У сучасну епоху за умов вільного доступу до різноманітних 

джерел інформації кожен бажаючий може отримати відомості про будь-які суперечливі періоди 

радянського минулого, однак адепти СРСР вперто відмовляються здійснити критичну ревізію 

радянської історії, намагаючись уникнути гострих дискусій про «незручні моменти». Але якщо 

радянська людина могла виправдовувати репресії радянського режиму через незнання, то 

сучасний прихильник «радянськості» робить це свідомо, що, на думку П. Казаріна, є спробою 

виправдати своїм персональним комфортом репресії проти інших
3
. 

6. Дослідження ідентичності мешканців різних регіонів України доводять, що 

населення областей з високим відсотком українського етнічного компонента має сприятливе 

                                                           
1
 Наталія Судакова. Радянська людина. Чому ваш сусід сумує за Союзом. URL:  

https://www.pravda.com.ua/articles/2018/03/22/7175391/ 
2
 Hirsch, Marianne (2012). The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust. Columbia 

University Press, 320 р. 
3
 Казарін П. Сьогодні ностальгію за СРСР може мати лише негідник. URL: 

https://glavcom.ua/columns/pavlokazarin/sogodni-nostalgiyu-za-srsr-mozhe-mati-lishe-negidnik-637633.html 

https://www.pravda.com.ua/articles/2018/03/22/7175391/
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підґрунтя для становлення української національної ідентичності, тоді як для мешканців 

областей, де значним є етнічний російський компонент, властивим є тяжіння до російсько-

радянської ідентичності
1
. Радянська ідентичність з переважанням соціально-економічних та 

соціально-професійних мотивацій поширена передусім у південно-східних областях України і 

виявляється в орієнтації на російський мовно-культурний простір. Втім результати нашого 

дослідження демонструють незначний відсоток респондентів з Донецького регіону, яким 

властиві радикальні антиукраїнські настрої і які визначили свою ідентичність як «радянську» 

(3,8%). Натомість більшу частку респондентів, які виявили відверто прорадянську позицію або 

подвійну українсько-радянську ідентичність, становлять мешканці Чернігівської області 

(15,3%), котрі аргументують свій вибір недовірою до діючої влади, незадоволенням її політикою 

щодо соціального захисту населення. 

Підсумовуючи результати дослідження, доходимо таких висновків. Радянська епоха мала 

і продовжує мати безсумнівний вплив на соціо- та етнокультурний розвиток сучасного 

українського суспільства, зокрема на культурну поведінку, мовну орієнтацію, повсякденні 

практики деяких її груп. Наслідки цього періоду не можуть зникнути швидко та безслідно. 

Потужні ідеологічні механізми, спрямовані на формування образу «радянської людини», 

призвели до вкоріненості радянських штампів, міфів та стереотипів не лише серед покоління 

людей, що жили в СРСР, але й серед їхніх нащадків, котрі не застали «радянських часів», однак 

їх підтримують. Тут ми стикаємося з явищем соціальної інерції, яка впливатиме на суспільну 

свідомість ще тривалий час, а для її подолання потрібні глибинні довготривалі реформи. І 

йдеться не лише про необхідність інтенсифікації гуманітарної політики держави, зокрема у 

галузях наукового знання, освіти, культури, основне завдання яких у цьому контексті полягає у 

відновленні історичної пам’яті, здійсненні об’єктивних історичних досліджень, їх оприлюдненні 

науковими інституціями, освітніми установами, засобами масової інформації, подоланні кризи 

національно-культурної ідентичності, яка в умовах поліетнічного суспільства може призвести 

до загострення суспільної напруги, поширення антиукраїнських настроїв, культурної 

дезорієнтації. Нагальною, безумовно, постає проблема економічного зростання країни та 

покращення матеріального добробуту її громадян. Втім процес «переідентифікації», позбуття 

«радянськості» потребує м’якого та поступового підходу, враховуючи наявну в українському 

суспільстві полярність щодо розуміння напрямків державно-політичного, соціально-

економічного та культурного розвитку України, уникаючи маніпуляцій щодо регіональних 

мовних, релігійних, етнічних та інших відмінностей.  

 

                                                           
1
 Семенова О., Герасько М.  Національно-культурна ідентичність українського суспільства у контексті сучасних 

гуманітарних викликів. Українознавство. 2020. № 2(75). С. 130 – 145.  
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РОЗДІЛ 6. 

ЗМІНИ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ НА ДОНЕЧЧИНІ 

У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

Етнічне зросійщення великої частини населення, засилля російської мови та російської 

професійної культури в окремих регіонах України Російська Федерація використала для 

розв’язування неоголошеної гібридної війни проти України та приховування своєї участі у ній. 

Дослідження зміни мовної ситуації на Донеччині, частина якої окупована Росією, є надзвичайно 

актуальним. Воно важливе для пошуку шляхів подолання негативних наслідків колоніального 

та постколоніального минулого у сфері функціонування мов, доповнених (якоюсь мірою 

реанімованих) стараннями новітніх шовіністів «російського світу». Для подолання цих 

небезпечних наслідків у різних сферах буття української нації необхідне наукове забезпечення 

впровадження української мови у суспільну практику області, врахування історичного досвіду, 

пов’язаного з соціальними умовами реального функціонування української мови у Донецькій 

області.  

Мовну ситуацію в Україні та її регіонах характеризували В. Демченко
1
, Г. Вусик

2
, Г. 

Залізняк
3
, Л.Масенко

4
 та чимало інших дослідників. Мовну ситуацію у Донецькій області 

характеризували в різний час В. Алтухов
5
, І. Кононов

6
, І. Кудрейко

7
, С. Лащенко

8
, В. Скляр

9
, О. 

Тихий
10

, О. Шевчук-Клюжева
11

, та інші. Існує великий масив знань про мовну ситуацію в 

областях Донбасу. Проте пізнання її не є всебічним. Мовна ситуація на Донеччині у контексті 

сучасних етнокультурних тенденцій ще не була предметом дослідження. Знання про сучасну 

мовну ситуацію у Донецькій області (так само і в Луганській), на нашу думку, потребують 

оновлення через сучасний вплив на неї потужних суспільно-політичних чинників; доповнення 

знаннями про малодосліджені сторони мовної ситуації; комплексного поглиблення та системної 

організації.  

У цьому структурному підрозділі представлено результати дослідження, метою якого 

було охарактеризувати мовну ситуацію на Донеччині у контексті визначальних (головних) 

сучасних етнокультурних тенденцій, які зазнають змін через агресію Російської Федерації проти 

України, розпочату в лютому 2014 р. Мовну ситуацію розглядаємо з історично-

соціолінгвістичного погляду на тлі головних змін, що відбувалися у розвитку етнічної 

структури населення області. Оскільки причинно-наслідкові зв’язки між змінами мовної 
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ситуації в області та політичним процесом в Україні надто міцні, ми не уникаємо 

етнополітичного погляду на ситуацію.  

Джерельна база дослідження складається з кількох десятків опублікованих праць 

українських авторів (істориків, політологів, соціологів, філологів, культурологів, філософів 

тощо) відповідного тематичного спрямування, а також з сотень різноманітних інформаційних 

повідомлень у засобах масової інформації та веб-просторі, які сформовані переважно упродовж 

2014–2017 рр. (за станом на кінець вересня). Серед використаних у нашому дослідженні джерел 

є такі: аналітичні огляди руху добровольців «Простір свободи» про становище української мови 

в Україні у 2011 р.
1
, у 2014–2015 рр.

2
, у 2016 р.

3
; «Українська мова на Донбасі: рік під 

окупацією»
4
; «Мова навчання в українських школах та вивчення російської мови в них»

5
; дані 

про випуск книг та брошур українською мовою та мовою окупанта на веб-сторінці Державної 

наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
6
; листи з окупованих 

територій
7
.  

Цінний матеріал, що характеризує мовну ситуацію в Донецькій області напередодні так 

званої «російської весни» 2014 р., міститься у монографії «Українське усне мовлення 

Донеччини»
8
 та у дисертаційному дослідженні «Соціолінгвістичний портрет малих міст 

Донеччини»
9
, а матеріал, що характеризує державну мовну, етнічну й культурну політику – у 

працях: «Державна мовна політика в Україні останнього десятиліття»
10

, «Українізації бояться не 

громадяни, а влада»
11

 та ін.  

Зміни, що відбуваються в національній, мовній та іншій самоідентифікації громадян 

України упродовж 2005–2015 рр., зокрема у Донецькій області, виявлені Українським центром 

економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова за соціологічними 

опитуваннями, і відображені у журналі «Національна безпека і оборона»
12

. Численні факти про 

мовну та етнокультурну ситуацію у Донецькій області у роки російської агресії містяться у 

різноманітних веб-ресурсах.  

Нові закони України, численні інформаційні повідомлення про проекти змін українського 

законодавства щодо мов, про наслідки нововведень у мовному законодавстві, про офіційні заяви 

та дії українських посадовців, а також представників окупаційної (російсько-колаборантської) 

адміністрації дають уявлення про законодавче забезпечення впровадження державної мови у 

суспільну практику, різну спрямованість мовно-культурної політики на різних територіях 

України. З огляду на обмеження обсягу не маємо можливості зазначити їх, проте у переліку 

джерел деякі важливі чи промовисті повідомлення ми зазначаємо: про поступове переведення 
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шкіл Донеччини на українську мову викладання
1
, про влаштування змагань з переведення 

навчання у школі на українську мову
2
, про те, що вчителі української мови на окупованій 

території тепер викладатимуть російську
3
, про стан вивчення історії України та української 

мови у школах на окупованій території
4
, про зміни українського законодавства щодо державної 

мови
5
 та ін.  

Автори мають наробки у дослідженні мовної ситуації та етнокультурних тенденцій на 

території Донецької області України. Мовну ситуацію у Донецькій області в умовах незалежної 

України розглянуто у статті Н. Філатової
6
. Етноструктурні зміни та інші питання 

етнокультурних перемін в області та в Україні загалом (зокрема в умовах російської агресії) 

висвітлено у працях О. Чиркова
7
. Ми використали наші напрацювання, що відповідають 

предмету дослідження, для підготовки цього підрозділу. 

У 1930-х роках лінгвісти, які досліджували мови народів Азії та Африки, запровадили 

поняття «мовна ситуація», тлумачення якого і сьогодні мають відмінності. Ми вживаємо його на 

позначення реального суспільного становища, що існує у сфері функціонування мов на певній 

території. Це становище характеризується за певним комплексом ознак, зокрема: визнанням 

громадянами певної мови своєю рідною, вживанням певної мови в усному мовленні, 

використанням певної мови в освіті, звучанням певної мови у теле й радіо ефірі, поширенням 

мовних кодів різних мов, ставленням до мов впливових суб’єктів політики тощо. 

У період СРСР у регіоні усіляко підтримувалося розширення функціонування російської 

мови, відбувалося збільшення питомої ваги осіб, що вважали своєю рідною мовою російську, а 

також тих, хто вільно володіє російською мовою. Водночас зменшувалася частка етнічних 

українців, частка осіб, що вільно володіють українською мовою і, насамперед, частка осіб, що 

вважають українську мову своєю рідною. До кінця 1980-х рр. в етно-культурній сфері 

визначальним був процес російщення, який разом з іншими чинниками призвів до суттєвого 

зменшення питомої ваги українства, до кількості, що ледь перевершувала ½. Частка осіб, що 

вільно володіли російською, наближалася до 100%. Російсько-українські острови Донбасу 

зрослися у суцільну смугу українсько-російського населення, де за етнічною свідомістю 

переважали українці, а за мовно-культурними ознаками – російська етнічність
8
. Результати 

Всесоюзного перепису населення 1989 р. показали, що питома вага етнічних росіян серед 

населення Донецької області збільшилася порівняно з 1979 р. і наближався момент зрівняння 

часток українців та росіян (50% на 50%). Серед інших етнічних складників помітну частку 

становив лише один – грецький. Етнокультурне життя представників понад 100 народів в 

області жодним чином не виявлялося. Більшість з них становили лише статистичну сукупність у 

переписних таблицях на підставі спільної етнічної самоназви, не мали між собою постійних 

культурних, економічних, політичних чи інших зв’язків.  
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Території, на які спрямовано новітню російську агресію, суттєво відрізняються від решти 

території країни та від сусідніх з ними областей за етноструктурними ознаками та за 

визначальними напрямками розвитку етнічної конструкції у постколоніальний період 

української історії
1
. Важливою соціальною особливістю південних і східних регіонів України 

стало те, що «саме тут КПРС досягла найбільших успіхів по перетворенню (трансформації) 

українського народу на так званий «савєтскій народ» (назву подано за вимовою російського 

оригіналу)», а «характерними ознаками великої частини (в окремих областях – більшої частини) 

етнічно українського населення цих теренів є, серед інших, мовна та культурна зросійщеність, 

зневага до питомо українських етнічних рис, наявність стереотипів непрестижності, 

меншовартості, неперспективності, неприбутковості, відсталості й непотрібності української 

мови і всіх елементів української духовної культури». Ці ознаки дивним чином уживалися зі 

збереженням історичної пам’яті українців (щоправда спотвореної переробленням на 

малоросійський молодшобратівський кшталт) та збереженням етнічної самоназви українців
2
.  

Формування нової визначальної тенденції розвитку етнічної будови людності України 

відбувалося внаслідок запровадженої М.Горбачовим «Пєрєстройки». Після розпаду СРСР ця 

тенденція посилилася. На відміну від тривалого зменшення у попередні десятиліття питома вага 

етнічних українців серед усіх українських громадян почала збільшуватися, а питома вага 

політично панівного в СРСР етносу – росіян – почала зменшуватися
3
. Проте гегемонія росіян та 

зросійщених груп населення у мовно-культурній сфері багатьох областей країни зберігалася. 

Російська Федерація не лише стимулювала це, але й активно використовувала для політичної 

дестабілізації України, роздмухування сепаратистських настроїв та прикриття ними своєї 

збройної агресії проти України. Кремлівські володарі найдалі просунулись у цьому на тих 

українських теренах, де у ХХ ст. почало кількісно домінувати так зване «російськомовне 

населення» – на Кримському півострові та в областях Донбасу
4
. Воно складалося з етнічних 

росіян та відірваної різною мірою (загалом чи частково) російщенням від свого етнічного 

коріння людності різного етнічного походження. Вона поповнювалася переважно завдяки двом 

групам громадян: народженим у змішаних українсько-російських родинах, та народженим в 

одноетнічних родинах українців, але вихованих та навчених російською мовою.  

Байдуже чи неприхильне ставлення значної частини громадян до української мови у 

Донецькій області, як і в більшості областей України, почало змінюватися у 1988–1989 рр. В 

умовах реалізації керівництвом КПРС політики демократизації суспільства, на Донеччині 

відбувався процес етнокультурного піднесення українців, греків та інших етнічних груп. Тоді 

активно формувалися культурні товариства низки етнічних груп області, основним напрямом 

діяльності яких стало підтримання своєї етнічної ідентичності, підтримка своїх мов. На початку 

1989 р. було створено першу масову громадсько-політичну організацію Донеччини – Донецьку 

обласну організацію Товариства української мови ім. Тараса Шевченка (ДТУМ)
5
. У той період в 

УРСР українська мова одержала статус державної. Проте російська мова, яка фактично 
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виконувала функції державної в СРСР, мала статус «мови міжнаціонального спілкування», а 

напередодні ропаду СРСР вона офіційно стала державною. Це та інші чинники робили статус 

державної для української мови в УРСР неповноцінним.  

За результатами соціологічних досліджень, проведених статистичним управлінням 

області у 1991 р., 32% мешканців області усвідомлювали себе представниками українського 

народу, 25,5% – російського, а 36,5% – українського й російського народів одночасно, при 

цьому 51% заявляли, що на їх формування як особистостей впливала одночасно українська та 

російська культури
1
.  

Незважаючи на переважне вживання в області російської мови, на етнічну та культурну 

роздвоєність мешканців області вони підтримали Акт про державну незалежність України на 

референдумі 1 грудня 1991 р., надали за це понад 83% голосів
2
. Почало розширюватися 

соціальне поле функціонування української мови в області, зокрема у державному управлінні, 

освіті, професійній культурі, ЗМІ. Частина молодого покоління українських громадян 

переорієнтувалася на нову мовну поведінку, коли українська мова використовувалася мовцями 

поряд з російською. Але сформовані у минулому стереотипи мовної поведінки та інші 

стереотипи щодо української етнічності залишалися глибоко вкоріненими у свідомості та 

підсвідомості великої частини людності регіону.  

Державної мовної політики, адекватної до загрозливої ситуації зникання української 

мови з ужитку, в області не було вироблено й реалізовано. Небезпечну для українства ситуацію 

неможливо було змінити засобами слабосилих громадських організацій та окремих ентузіастів.  

Наші порівняння та обчислення результатів переписів 1989 р. та 2001 р. показують, що 

частка громадян з рідною мовою українською серед усього населення Донецької й Луганської 

областей зменшилась, пересічно, на 6 відсоткових пунктів
3
. За майже 13 р. міжпереписного 

періоду вона впала до рекордно низького рівня – до 24,10% від усієї людності Донецької 

області
4
. А серед мешканців Донеччини, що вважають себе українцями, частка тих, що назвав 

українську своєю рідною мовою, зменшилася на 18,36 в.п.
5
! Кількість етнічних українців з 

рідною мовою російською у двох областях збільшилась на 753 тис. 182 особи
6
. Щодо 

комунікативної потужності мов на Донеччині, зробив висновок І. Кононов: тільки українська та 

російська мови присутні в усіх сферах життя, а мови інших етнічних груп частіше за все 

знаходять застосування лише в деяких ситуаціях родинного чи дружнього спілкування
7
.  

Найбільшою поразкою, яку зазнали українці за 13 міжпереписних років виборювання й 

відстоювання суверенітету й незалежності України вважаємо прискорене відчуження етнічних 

українців Донбасу від питомо українських етнічних рис. Серед чинників, що зумовлювали 

такий розиток подій, є те, що «привабливість російської мови та непрестижність української 
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мови, як і взагалі – зверхність Росії над Україною, тримаються переважно на світоглядних і 

комунікативних звичках (стереотипах) політично провідних суспільних верств українства, 

якими на даному етапі є міцно злучені заможні підприємці та верхівка державного апарату»
1
, з 

такими управлінськими кадрами марно було сподіватися на україноцентричне цілепокладання в 

політиці чи хоч на якісь організовані, підтримані й скеровані нею реальні процеси повернення 

зросійщених різною мірою українців до української духовності, до української мови
2
. 

Рівень національної самосвідомості та мовної стійкості етнічних українців Донеччини в 

умовах незалежності, на думку В. Скляра, залишався низьким, тому «тип їхньої мовної 

поведінки фактично не змінився»
3
. Ми згодні з напрямком такої думки, але маємо уточнити, що 

це твердження коректне щодо більшості населення області, але не щодо всього. Аналіз даних 

перепису населення 2001 р., зроблений дослідником, засвідчив «домінантне становище» росіян 

та статус українців як масового етносу чи підпорядкованої більшості, яка зазнає мовної 

асиміляції
4
. Ситуація характерна для політично підлеглого населення колоній, у випадку, коли 

престижна, економічно вигідна, життєво необхідна у соціальній конкуренції мова колонізатора 

стає досяжною для засвоєння місцевій людності.  

Постколоніальна тенденція етноструктурного розвитку українського суспільства у 

Донецькій та Луганській областях проявилася пізніше, ніж у більшості областей України
5
. Крім 

того, тут була регіональна специфіка етноструктурних зсувів. Збільшення частки осіб, що 

вважали себе належними до українського етносу, відбувалося одночасно з подальшим 

зростанням частки осіб, що вважають російську мову своєю рідною. Етноструктурні відмінності 

між людністю Донецько-Приазовського регіону та людністю основної частини країни в умовах 

розпаду СРСР та незалежності України поглиблювалися. Мовно-культурна регіоналізація 

Донецької й Луганської областей була небезпечним явищем, на яке одні політичні сили не 

звертали належної уваги, інші – підживлювали й роздмухували її, використовували у боротьбі за 

владу
6
.  

У процесі кризи комунізму, розпаду світової соціалістичної системи та на 

постколоніальному етапі історичного розвитку України сформувалися достатньо стійкі нові 

тенденції етнокультурних змін. Обсяг, напрямки та етномовний склад зовнішніх міграційних 

потоків разом з поверненням частини зросійщених груп української людності до лона своєї 

етнічності призводили до зменшення питомої ваги етнічних росіян в Україні, до зменшення 

осіб, що вважають російську мову своєю рідною.  

Важливі зміни у функціонуванні української мови на Донеччині відбулися у 2004–2005 

рр., коли після виборів Президента на радіостанціях та телеканалах у зобов’язальному порядку 

почав з’являтися продукт українською мовою, упроваджуватися документообіг українською 

мовою, збільшувалася кількість годин викладання української мови у закладах освіти тощо. 

Проте позитивні зміни, які відбулися у той час, місцева влада використовувала для спекуляції на 
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мовному питанні під час виборчих кампаній
1
. На початку 2005 р. ми висловлювали думку про 

те, що практичне розв’язання проблеми припинення зросійщення українців на державному 

рівіні по-справжньому ще не розпочали, а ситуація вкрай загрозлива, і зволікання з цим 

українському суспільству лише шкодило. А публічні заяви Президента України Віктора 

Ющенка, давали підстави сумніватися у тому, «що українська влада нарешті візьметься за 

припинення зросійщення етнічних українців і України. Немає сумніву у тому, що завуальоване 

й відверте загравання СПУ, «Нашої України», БЮТ з українськими українофобами є ганебною 

помилкою, яка може виявитися фатальною для українства»
2
. Наступні та сьогоднішні події не 

залишають сумніву у помилковості та неефективності тогочасної мовної, кадрової, 

інформаційної політики у регіоні. Партія Регіонів, що прийшла до влади після розчарування у 

лідерах «помаранчевих» політичних сил, суттєво погіршила морально-політичну та політико-

правову ситуацію навколо державного статусу української мови, яку законодавчо депутати 

почали виправляти вже після втечі Президента В. Януковича до Росії. Однак цей процес було 

загальмовано через побоювання влади одержати негативні суспільні наслідки у складних 

умовах зовнішньої агресії.  

В інформаційному просторі Донеччини працювало російською (переважно) та 

українською мовами близько півтори сотні телерадіоорганізацій. Лише у програмах обласної 

державної телерадіокомпанії переважала українська (близько 65%)
3
. Тепер там панують 

окупаційні ЗМІ (російські та місцевих маріонеток Кремля).  

Українське усне мовлення Донеччини, за висновком О. Шевчук-Клюжевої, позначене 

сильним деформаційним впливом російської мови. Такі деформації репрезентують широкий 

спектр інтерференційних процесів: від поодиноких помилок інтерференційного характеру до 

повного нерозрізнення українського та російського мовних кодів, що призводить до мовного 

змішування та поширення гібридних форм мовлення. Ситуація українсько-російської 

двомовності негативно впливає на мовну компетенцію місцевих мешканців. Особливо 

актуальним це є для молодого покоління донеччан, яке волею історичних обставин позбавлене 

можливості повноцінного володіння державною мовою. Проте, попри наявність процесів 

змішування двох мов в усному мовленні донеччан, позитивним у сучасній ситуації, на думку 

дослідниці, є те, що цей суржик орієнтований на українську мову і має залишковий характер. 

Тобто за сприятливих комунікативних умов подолати чи звести до мінімуму вплив російської 

мови, в принципі, можливо
4
. Було втрачено багато часу, влада за роки незалежності не 

провадила на Донеччині зваженої мовної і культурної політики, чим вдало скористались 

проросійські сили. Для поліпшення ситуації тільки громадських, просвітницьких ініціатив 

недостатньо, відзначала Л.Гасиджак
5
.  

Вживання української мови у різних сферах суспільного життя та вплив Революції 

Гідності й російсько-української війни на сучасну мовну ситуацію в Україні проаналізували 

автори аналітичного огляду «Становище української мови в 2014–2015 роках»
6
, представленого 

рухом «Простір свободи». З нього випливає, що на окупованих територіях Донеччини 

здійснюється стрімке примусове російщення, українську мову усунуто майже з усіх сфер 
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суспільного життя. Мовна політика окупаційної влади у сфері освіти була спрямована на 

швидке зросійщення і запроваджена у закладах вищої та шкільної освіти. Упродовж 2014–2015 

навчального року на окупованих територіях відбувалося кількома хвилями переведення шкіл з 

українською мовою викладання на російську, ліквідація класів з українською мовою навчання, 

зменшення кількості годин на вивчення української мови у школах
1
. У засобах масової 

інформації було повідомлено, що принаймні в одній зі шкіл Донецька, яка до того часу зберегла 

українську мову викладання, батьків змусили написати заяви про їхнє бажання, щоб у 

наступному навчальному році предмети викладалися російською мовою. Тим, хто не хотів 

писати такі заяви й відповів, що подумає, присутні на зустрічі бойовики «ДНР» наказали 

негайно виконати вимогу й погрожували проблемами для дітей. ЗМІ цитують викладачку 

молодших класів Євгенію, яка побоюється, що «української з наступного року, радше за все, в 

нас не буде, може, один раз на тиждень факультативно»
2
.  

Маємо достатньо підстав припускати, що до літа 2015 р. в обласному центрі не лишилося 

шкіл з українською мовою викладання. Вивчення української мови у певних школах стало 

факультативним. Проте окремі вчителі у несприятливих умовах відповідально ставляться до 

викладання української мови. «Ми опираємося цьому, як можемо: викладаємо повний курс мови 

і літератури, розказуємо про події з історії України. До 9 листопада провели Тиждень 

української писемності та мови, конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, 

роз’яснюємо ситуацію на Донеччині. Але треба визнати: на тлі тутешньої пропаганди наш голос 

є слабким. Проте він є!»
3
, – написала вчителька з Донецька.  

Напередодні початку агресії Російської Федерації проти України у 2014 р. мовна ситуація 

в області узагальнено характеризувалася так: вона відзначалася складністю через високий рівень 

зросійщення населення; відсутністю ефективної державної політики, спрямованої на 

розширення сфер реального функціонування української мови; залежністю від російського 

інформаційного, політичного та іншого впливу; двомовністю з великим переважанням у 

публічному просторі російської мови та використанням мовного суржику; хвилеподібними, 

непослідовними і суперечливими змінами ситуації.  

Росія стимулювала, та використовувала для політичної дестабілізації України, 

роздмухування сепаратистських настроїв на Кримському півострові та в областях Донбасу. 

Тепер за виплеканим у невеликої частини мешканців Донбасу сепаратизмом, за слабкою 

інтегрованістю в український соціум колишніх переселенців з РРФСР до Криму Російська 

Федерація намагається приховати від міжнародного співтовариства широкий спектр агресивних 

зовнішньополітичних дій, що порушують норми міжнародного права, численні положення 

міждержавних угод. Вони спрямовані на дестабілізацію, привласнення території, 

трансформацію державного устрою України у форму, що забезпечить Москві обмеження 

суверенітету української нації, достатній контроль за внутрішньою й зовнішньою політикою 

української влади, і, в разі потреби, територіальний розкол та руйнацію української держави. 

Кремлівські небожителі з певним успіхом приховують навіть відверту збройну агресію проти 

України, щоправда побачити її не всі з міжнародного співтовариства прагнуть, значною мірою 

через неготовність до адекватних політичних кроків щодо ядерної російської держави з важко 

передбачуваним керівництвом.  

                                                           
1
 Аналітичний огляд «Становище української мови в 2014–2015 роках».  URL: 

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/analitichniy_oglyad_stanovische_ukrainskoi_ 

movi_v_20142015_rokakh/ 
2
 Аналітичний огляд «Становище української мови в 2014–2015 роках». URL:  

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/analitichniy_oglyad_stanovische_ukrainskoi_ 

movi_v_20142015_rokakh/ 
3
 У так званій «ДНР» вчителі української мови будуть викладати російську. URL: http://language-

policy.info/2016/01/u-tak-zvanij-dnr-vchyteli-ukrajinskoji-movy-budut-vykladatyrosijsku/#more-2466 
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Реваншистські настрої в російському суспільстві та неоімперська політика російської 

влади породили новітню експансію на терени України та воєнні дії, що супроводжується 

зменшенням питомої ваги українства на окупованих територіях
1
. Це є головним 

етноструктурним трендом на загарбаних Москвою землях України, який корелюється з 

запровадженням Москвою ідеологічного контролю за медійним полем на захоплених частинах 

України. Інформаційна присутність України на окупованих територіях суттєво поступається 

російській за всіма показниками. Освітня й культурна політика Російської Федерації щодо 

окупованих частин Донецької й Луганської областей спрямовані на світоглядне відривання від 

сучасної України та «прив’язування» до Росії (з реанімованими культурними атрибутами часів 

СРСР), подальше мовне, культурне, етнічне російщення населення окупованих територій. 

Українофобське «патріотичне» виховання дітей і молоді; прищеплення російських державних 

символів, традицій, світогляду, російської інтерпретації історії СРСР, Російської імперії та так 

званої «Новоросії»; створення спілок художників і письменників; організація гастролей у РФ 

театрів і художніх колективів та гастролі російських артистів на окупованих територіях, а також 

інші напрямки діяльності закладають основу для постійного, глибокого російщення місцевого 

люду насамперед дітей і молоді.  

Соціологічні дослідження 2014–2015 рр. дають загальну картину складної, невтішної 

мовної та етнокультурної ситуації у Донецькій області. Близько 49% опитаних вважають себе 

патріотами України, але лише 14% вважають рідною українську мову. Третина респондентів 

рідними вважають одночасно українську та російську мови, 45% – російську, 8% – інші мови
2
.  

16% опитаних мешканців області вважають, що українська має бути єдиною державною і 

офіційною мовою, 42% – що російська може мати у певних регіонах статус офіційної, 36% є 

прибічниками державного статусу двох мов. 54% опитаних мешканців області вважають, що 

кожен громадянин України, незалежно від його етнічного походження, має знати українську 

мову, основи української історії та культури, а 36% опитаних так не вважають. З українською 

культурною традицією пов’язують себе 32% опитаних, з радянською – 28% (що становить 

найбільшу частку серед усіх областей України), з російською – 10%, європейською – 9%. 

Важливо, що 36% опитаних в області громадян очікують у майбутньому в різних регіонах 

країни переважання різних культурних традицій. 19% вважають, що переважатиме українська 

культурна традиція, 13% – загальноєвропейська, 10% – радянська, 6% – російська
3
.  

Агресія РФ проти України стимулювала і позитивні етнокультурні зміни в неокупованій 

частині українського суспільства, зокрема в частині Донецької області. Соціальні інститути, 

нехай повільно, проте таки позбавляються від функції відтворення російсько-совєтської 

духовної спадщини. Зростає рівень національної консолідованості у політичній площині та, 

меншою мірою, в етнокультурній. Структурні елементи, сформовані в умовах колоніального 

підросійського існування українського суспільства, неухильно зменшуються у своїй питомій 

вазі, незворотно втрачають свій політичний вплив, у певних областях країни можна говорити 

про наближення ситуації їхнього зникнення. Зменшується частка російської етнічної групи; 

зменшилась частка російської мови у публічній політиці та у концертній діяльності; відчутно 

послабилися позиції Російської православної церкви в Україні (зареєстрованої як «українська») 

– одного з найважливіших інструментів неоколоніальної політики Росії щодо України; 

неухильно зменшується частка учнів загальноосвітніх шкіл, що вивчають російську мову; 

                                                           
1
 Чирков О. Етнічний чинник в агресії Російської Федерації проти України: етнокультурна історія південно-східних 

українських земель і сучасні маніпуляції Кремля. Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні 

виклики: колективна монографія / авт. кол.: П. П. Гай-Нижник та ін. Київ, 2016.  С. 109–130. 
2
 Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції, регіональні особливості. Національна безпека і 

оборона. 2016. № 3–4 (161–162). С. 51. URL: http:// razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD161-162_2016_ukr.pdf 
3
 Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції, регіональні особливості. Національна безпека і 

оборона. 2016. № 3–4 (161–162). С. 65.  
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зменшується частка учнів, що навчаються російською мовою; зменшується частка книг та 

брошур виданих мовою московського окупанта; зменшується частка книжок, виданих у 

Російській Федерації; з’являється законодавче забезпечення зростання питомої ваги 

телевізійного й радіо продукту державною мовою, є вже приклади накладання штрафних 

санкцій на порушників законодавства щодо мови ЗМІ.  

Застосування мовних квот на радіо дало позитивні зміни, які свідчать на нашу думку, про 

надмірну обережність Верховної Ради у питанні розміру мінімальної частки продукту 

українською мовою. Закон про мовні квоти на радіо набрав чинності 8 листопада 2016 р. 

Упродовж першого року його дії загальний обсяг пісень державною мовою має становити не 

менше 25%, а передач – не менше 50%. Проте радіостанції суттєво перевершують квоти. 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за період 8.11. 2016 р. – 30.08. 

2017 р. наклала штрафи на 15 радіостанцій за невиконання мовних квот
1
. Член Нацради С. 

Костинський повідомив, що загальнонаціональні радіостанції перевершують квоту з трансляції 

пісень українською мовою, пересічно, на 7 в.п., а з ведення передач державною мовою – на 30
2
. 

Голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики В. Сюмар повідомила, 

що наприкінці вересня частка українських пісень на українських радіостанціях становить понад 

40%
3
.  

У травні 2017 р. Верховна Рада України запровадила квоти на телевізійний контент 

українською мовою. Президент України у червні підписав цей закон, який набуде чинності у 

жовтні. Передбачено ще 1 рік перехідного періоду. У загальному тижневому обсязі мовлення 

телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорії мовлення частка передач 

та/або фільмів державною мовою має становити не менше 75% у кожному з проміжків часу між 

7 г. та 18 г., а також між 18 г. та 22 г. Для місцевих телеканалів квота менша – 50%
4
.  

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради України має 

намір запровадити акцизну марку на російську книжку
5
. Ще одним помітним кроком на шляху 

досягнення повноцінного функціонування української мови на всій території країни може стати 

закон, що регулюватиме функціонування державної мови у сфері послуг. У посланні 

Президента України про внутрішнє й зовнішнє становище української держави, виголошеному у 

Верховній Раді України 7 вересня 2017 р. наголошувалося, що «у сферу приватного мовного 

спілкування держава взагалі не втручається і втручатися ніколи не буде!»
6
.  

Соціологічні опитування свідчать про зростання часток громадян, які бажають 

суспільних перетворень у напрямку забезпечення повнокровного функціонування української 

мови на всій території країни. Так, за неповні три роки між опитуваннями КМІС (вересня 2014 

р. та травня 2017 р.) частка прибічників поширення української мови зросла серед опитаних на 

11 в.п. (до 61% по Україні, пересічно), а частка прибічників підвищення статусу російської мови 

зменшилась на 9 в.п. За першочергове сприяння українській мові висловилася чверть від тих, які 

спілкуються переважно російською. Питома вага таких, хто вважає, що на всій території 

                                                           
1
 За рік зафіксовано лише 15 порушень закону про мовні квоти на радіо. URL: https://dt.ua/UKRAINE/za-rik-
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України державні службовці мають відповідати українською мовою громадянам, які звернулися 

до них українською, зросла на 9 в.п. (до 70%). А тих, хто вважає, що надавачі послуг також 

мають відповідати українською, стало більше на 19 в.п. (з 35% до 54%). У східних та південних 

областях таку думку висловила понад третина опитаних, що удвічі більше, ніж було три роки 

тому
1
.  

Порівняння результатів сучасних соціологічних досліджень соціологічної служби Центру 

імені О. Разумкова з проведеними з 2005 р. засвідчує виразні зміни, що відбуваються у мовній 

структурі суспільства, ставленні громадян до статусу української й російської мов, розумінні 

громадянами національної ідентифікації, атрибутивних рис українського громадянина тощо. 

Зміцнилося розуміння української нації як громадянської (до 56%), послабилась підтримка 

підходу про її етнічну зумовленість (до 19%), зберігся рівень підтримки «культурницького» 

розуміння (17%). Водночас більшість (73%) опитаних вважають, що кожен громадянин України, 

незалежно від його етнічного походження, має знати українську мову, основи історії і культури 

Української держави. Переважно громадянське розуміння нації поєднується з підтримкою 

необхідності українського культурного компонента як атрибутивної риси кожного 

громадянина
2
.  

Мовна ситуація, як і вся етнокультурна сфера суспільства, великою мірою залежить від 

мовної політики в освіті. Незважаючи на критичні оцінки багатьма активістами мовного 

складника ухваленої Верховною Радою України реформи освіти, ми вважаємо, що у східних 

областях нова мовна політика держави у системі національної освіти призведе до позитивних 

результатів. Упродовж десятиліть у Донецькій області вивчення української мови у школі 

організоване таким чином, що величезна кількість випускників (атестованих з української мови) 

не спроможні були спілкуватися українською, володіли нею на вкрай низькому рівні, надто 

обмежено. Відповідно була неінтегрованість чи часткова інтегрованість молоді, а згодом усіх 

вікових груп, в українську духовну культуру (зокрема в її інформаційне поле), формувалося 

відчуження великої частини громадян від української етнічності, від первинних українських 

етнічних рис.  

За умови реалізації нових принципів організації вивчення державної мови учнями шкіл, 

де викладання здійснюється сьогодні виключно російською чи мовами інших етнічних меншин, 

кількість не володіючих, пасивно володіючих та погано володіючих українською мовою 

випускників суттєво зменшиться. Міністр освіти України того часу Л. Гриневич передбачала, 

що діти меншинних етнічних груп навчатимуться своєю рідною мовою у молодшій школі та 

частково у середній і старшій
3
. Практична реалізація такого підходу безумовно сприятиме 

подоланню бар’єру психо-емоційного, комунікаційного, мовно-культурного відчуження молоді 

контрольованої Україною частини Донецької області від не зросіщених чи зросійщених значно 

меншою мірою частин українського суспільства.  

Найбільш помітні етноструктурні зміни за роки війни (серед тих, що підтверджуються 

статистично) відбулися у відносній кількості учнів ЗНЗ України, що вивчають мову окупанта. У 

2016/2017 навчальному році таких стало на 4,7 в.п. менше, ніж було у 2014–2015 навчальному 

році (без врахування учнів окупованих територій). За нашим обчисленням на підставі 

статистичних даних
4
[71] лідерами за цим показником стали центральні й північні регіони 

країни. На не окупованих Росією частинах Донецької й Луганської областей зменшення було 

                                                           
1
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незначним (0,12 в.п. та 1,5 в.п., відповідно по частинах двох областей). Приблизно 9 з 10 учнів 

вільної частини Донеччини продовжують навчатися російською чи вивчати російську як 

шкільний предмет. Є потреба у системній скоординованій роботі держави та активної частини 

суспільства на швидке й неухильне підняття престижності української мови та ефективне 

впровадження у суспільну практику серед населення низки областей, серед них і Донецької.  

Щодо мовної ситуації у Донецькій області під час агресії Російської Федерації у 

контексті сучасних етнокультурних тенденцій робимо такі головні висновки: 1. На території 

Донецької області в умовах Російської імперії та СРСР російська мова та культура завдяки 

дискримінації українства російськими урядами набули домінуючого становища, яке не було 

подолане після розпаду СРСР. Проте у постколоніальній Україні українська етнічна 

самосвідомість почала поширюватися (повільніше, ніж у решті областей країни) на значні 

частини мовно й культурно зросійщеного населення області; почало помітно зміцнюватися 

функціонування української мови в освіті, ЗМІ та деяких інших сферах суспільного буття. 

Одночасно зі зменшенням кількості осіб, що вважають рідною українську мову, відбувалося 

збільшення кількості осіб, що вільно володіють українською як другою мовою.  

2. Окупація Російською Федерацією частини української території збільшила, поглибила 

відмінності етнокультурного розвитку та зміни мовних ситуацій між основною частиною 

України та окупованою частиною Донецької області. Через окупацію та цілеспрямовану мовну, 

культурну, інформаційну політику Росії у 2014 р. на контрольованих Росією та місцевими 

колаборантами територіях Донеччини мовна ситуація почала докорінно змінювати тренд. 

Повної картини перемін ми не маємо, проте тенденції зрозумілі. Мовна ситуація змінюється за 

напрямком, що є протилежним до тенденцій, характерних для мовної ситуації на вільній від 

загарбника частині області. Функціонування української мови у публічній сфері там швидко 

зводиться нанівець. Є обґрунтовані підстави припускати зниження рівня володіння українською 

літературною мовою, зростання частки осіб, що не володіють вільно українською мовою, 

вважають себе належними до російського етносу. Деокупація тієї частини області є необхідною 

(але, звісно, недостатньою) умовою для припинення зникнення української мови з ужитку.  

3. Серед населення, що мешкає на вільній від агресора частині області спостерігаємо 

повільне поліпшення суспільно-політичних та законодавчих умов для впровадження української 

мови у суспільну практику (на радіо, на телебаченні, в освіті, у закладах культури, у місцевих 

органах влади тощо), а також ознаки незначного розширення реального функціонування 

української мови та продовження постколоніальної – післясовєтської тенденції збільшення 

частки етнічних українців, насамперед серед дітей і молоді.  

4. Сукупність відомих нам фактів про мовну ситуацію у вільній від «заблукалих» зайд з 

Росії території області наводить на думку про те, що політична консолідація українських 

громадян на грунті захисту національних інтересів, територіальної цілісності, суверенітету, 

культурної самобутності ще не досягла рівня, достатнього для швидкої зміни мовної поведінки 

великої частки населення, масової зміни мовної чи мовнокультурної самоідентифікації. Але для 

руху в загальноукраїнському напрямку не лише на шляху поширення української етнічної 

самосвідомості, але і на шляху зміни мовної поведінки царських часів чи УРСР-івського зразка, 

в умовах протистояння російській агресії були всі необхідні передумови. 
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РОЗДІЛ 7. 

МЕТАМОРФОЗИ ПІЗНАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕСУ 

У СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ДНК-ГЕНЕАЛОГІЇ 

 

Помітним чинником поступу світової історичної науки на сучасному етапі слід вважати 

появу та стрімкий розвиток нової дисципліни історичного спрямування, відомої як Y-ДНК-

генеалогія, базованої на дослідженні нерекомбінованих ділянок ДНК «чоловічої» Y-хромосоми. 

У своїх попередніх публікаціях ми дещо зупинялися на специфіці та перспективах ДНК-

генеалогії як науки, окремих аспектах міждисциплінарної взаємодії ДНК-генеалогічного й 

етнологічного знання, а також деяких її визначальних висновках щодо новітніх підходів до 

«індоєвропейської проблеми»
1
. Втім цього разу предмет нашого наукового інтересу значно 

більш специфічний і стосується переважно популяризаційного напрямку діяльності одного з 

родоначальників сучасної Y-ДНК-генеалогії проф. Анатолія Кльосова (США, Росія), як і 

відстоюваної дослідником концепції «наукового патріотизму», активно пропагованої ним у 

працях останніх років
2
. Можливо, означене питання і не вартувало б спеціальної уваги, якби 

безпосередньо не стосувалося «української теми» в її історичному, політичному й ідеологічному 

осмисленні. І хоча, слід визнати, А. Кльосов загалом зарекомендував себе як сумлінний 

науковець і глибокий фахівець своєї справи та й коментарів на політичні теми ще донедавна 

намагався уникати, тим цікавішим видається звернення до того ідеологічного «контексту», що 

супроводжує нині просування у широкі маси нового ДНК-генеалогічного знання. 

Популяризаційний напрям у діяльності науковця А. Кльосов справедливо відносить до 

пріоритетних, визнаючи за важливе завдання сучасного дослідника не лише здобути певне нове 

знання, але й переконати у ньому аудиторію, донести результати власної наукової діяльності до 

ширшого загалу
3
. Втім для А. Кльосова це лише одна з причин, що спонукають його до 

активного поширення власного наукового доробку у царині ДНК-генеалогії. Інша, не менш 

вагома причина, за визнанням самого дослідника, – «потреба дати відсіч русофобії, ідеології 

продажності, спробам руйнування історичних коренів Росії»
4
, яку дослідник визначає як 

принципову підвалину власної концепції «наукового патріотизму». «У суспільному сенсі 

науковий патріотизм, – пояснює А. Кльосов, – це посилення інтересу до власних витоків, 

формування взаємної поваги між різними народами. Суть його – у відновленні історичної 

справедливості про походження народів та їхню роль в історії. Зокрема, ДНК-генеалогія 

покликана активно протистояти русофобам усіх мастей у їхніх спробах применшити значимість 

слов’ян і росіян в історії, що не припиняються вже понад двісті років, зокрема, із застосуванням 

порочної концепції «норманізму»… ДНК-генеалогія різко зсуває баланс у бік наукового 

патріотизму, засвідчує, що норманізм – фантом, світогляд «п’ятої колони», русофобство за 

своєю суттю»
5
 (тут і далі переклад автора. – С. Н.). І далі: «Мені тяжко бачити принижену 
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Росію. Росію, що позбавлена великих предків милістю істориків і лінгвістів… Я все більше 

переконуюсь у тому, що росіяни мають знати, що їхня безпосередня історія – багатотисячолітня, 

а не йде від якогось скандинава на ім’я Рюрик… ДНК-генеалогія неспроможна дати 

національну ідею… Проте вона може привернути увагу до минулого свого народу, до минулого 

власного роду, до пошуку свого коріння, а цього вже немало. Патріотизм вимагає правдивих 

відповідей на насущні питання, і відповідальне ставлення до науки – найкращий рецепт на 

цьому шляху». 

Солідаризуючись із А. Кльосовим у питанні відповідального ставлення до науки та 

прагненні переконливих відповідей на принципові питання про походження власного народу 

(адже те саме навіть більшою мірою прикладається і до української історії, часто-густо 

обібраної, перекрученої, хибно витлумаченої), не можна оминути увагою ту характерну 

обставину, що «науковий патріотизм» стосовно російської історії у його «кльосівському 

варіанті» зазнає дивовижних метаморфоз, щойно йдеться про історію українську. А ідеологічно 

«коректні» дефініції щодо «формування взаємної поваги між народами» та «відновлення 

історичної справедливості про походження народів та їхню роль в історії» кардинально 

деформуються під тиском відвертої українофобії та малоприхованого великоросійського 

шовінізму. «…Немає в України жодного «українського минулого», – впевнено повідомляє 

А. Кльосов, – це політичний проект… Це дитяча хвороба, яку переборює дитяча, новоутворена 

країна, і я розумію хворобливе бажання зробити собі історію, яка насправді була історією Росії, 

Польщі, Угорщини, Австро-Угорщини... Тож і сходять з глузду нині українські націоналісти, 

яким потрібно цю історію вигадати. Ось і вигадують, та так, що пальцем біля скроні доводиться 

крутити…»
1
. При цьому, за спостереженням А. Кльосова, серед противників ДНК-генеалогії і 

норманістів, що негативно ставляться до вивчення глибинної історії російського народу, 

особливо багато тих, хто з осудом сприйняв повернення Криму до складу Росії, як і «боротьбу 

Новоросії за свої права»
2
. Тож і згадування «націоналістів-бандерівців» у А. Кльосова раз-по-

раз перемежовуються із репліками про тих, хто «випускає тисячі снарядів по громадянському 

населенню в Новоросії», про російський Крим («спробуйте, заберіть», – підбурює А. Кльосов), 

як і про орденські планки з дюжиною нагород, зокрема «За повернення Криму», «За врятування 

Пальміри» тощо, що недвозначно характеризують «ідеологічну платформу» Кльосова-

громадянина
3
. 

Загалом «українська тема» у свідомості, а відтак і в науковій діяльності А. Кльосова 

проглядає особливо гостро: це добре видно навіть попри ту значною мірою іронічно-зневажливу 

тональність висловлювань, якою він подекуди намагається її приховати. «Та й особливих 

симпатій до України, – зізнається А. Кльосов, – зараз у мене немає просто тому, що немає зараз 

єдиної України, вона розколота. Які можуть бути симпатії до її уряду, до Ради, до бандерівців, 

до ганебного перейменування вулиць і називання їх іменами злочинців, посібників нацистів? На 

негативні міфи про Велику Вітчизняну війну, що ростуть як гриби? На міфи про «давніх укрів», 

про бандерівців як героїв України?»
4
. «…І ці натурально хворі люди, що з гордістю (очевидно) 

виставляють у своїх аватарах жовто-блакитні прапорці, не розуміють, що нормальні люди 

мають від цього сахатися. Цілковите нерозуміння історії, брехня, пересмикування, безнадійний 

дебілізм», – виносить українцям свій «авторитетний» вирок А. Кльосов
5
. 

Прикметно, що, здійснюючи доволі специфічні екскурси в українську історію, А. Кльосов 

навіть не може змусити себе вжити щодо України термін «країна» або «держава». «Історія того 
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утворення (!), що нині означується Україною, – розмірковує А. Кльосов, – була непростою. Це 

завжди була частина Русі, Росії, Російської імперії, Радянського Союзу, і це завжди так 

сприймалося… Це завжди була шматкова ковдра, зіткана з різних держав, які Русь (у 

загальному, історичному сенсі) або купувала у сусідів, або відвойовувала. Гетьмани, що були 

продуктом цих шматків, часто маневрували між поляками, литовцями, турками, австрійцями, 

угорцями, то клялися у вірності Росії, то її зраджували… Так само як вороги виступали литовці і 

поляки, а в ролі «туди-сюди» – «підлі черкаси», так називали козаків, які то служити царю, то 

перебігали на бік ворогів, і частина тих, що потім стали «українцями». Вони також кидалися то 

до кримських ханів, то до поляків, то до литовців, отже, «коливалися з лінією», за 

обстановкою… Ніколи в тому, що називається зараз Україною, не було єдності. Тому що 

шматки. Це передавалося з покоління в покоління»
1
. 

«Тож за тієї трагедії, що відбувається на Донбасі в останні роки, – прогнозує А. Кльосов, – 

взаємини налагодяться, впевнений. Швидше за все – в результаті капітуляції бандерівців. Або 

їхніх залишків… І Україна стане частиною «Русского мира» у тій чи іншій формі… Ті 

відхилення, що зараз там відбуваються, з часом будуть виправлені та вилікувані – як терапією, 

так і хірургічно, якщо знадобиться…»
2
 . «Багатостраждальна Україна, – пише далі А. Кльосов, – 

ще має пройти через дезінтеграцію та відродження у своїй частині як братній народ, а в іншій 

частині залишаться ворогами ще на тривалий час, і питання полягатиме лише в тому – ворогами 

активними та діяльними (і тоді їх доведеться знищувати фізично), чи ворогами 

«підкилимними», і тоді будемо чекати, що їхні діти й онуки отямляться…»
3
. Характерно, що 

сам автор у власних недвозначних формулюваннях, судячи з усього, не бачить особливої 

крамоли. «У нинішній ситуації відкритої інформаційної війни, – переконаний А. Кльосов, – вона 

(емоційність у висловлюваннях. – С. Н.) буде доречна, бо війна є війна, й інформаційна війна 

часто веде до фізичної. Це ми зараз спостерігаємо в Україні. Коли на вас біжить амбал зі 

штиком, його потрібно знищити, не розбираючись у тім, чи є в нього честь і совість, ці поняття 

у нього в іншому вимірі, ніж у вашому…»
4
. 

Змушені повторитися: ми не зупинялися б настільки докладно на пересічному питанні 

ідеологічних переконань конкретного науковця, якби воно було самодостатнім у своїй 

псевдопатріотичній реальності і не підносилося читачеві, як буде докладніше показано далі, 

«під соусом» новітнього ДНК-генеалогічного знання (зрештою, усі наведені вище цитати взяті 

саме із праць та видань, що безпосередньо стосуються ДНК-генеалогічної проблематики). 

Більше того: на тлі позиціонування сучасної ДНК-генеалогії як максимально «просунутої», 

«точної» та «серйозної» наукової дисципліни, особливо на фоні решти історичних наук і 

загалом humanities, саме у введенні в науковий і популярний обіг некоректних, упереджених, 

ідеологічно обумовлених міркувань та інтерпретацій «на тему» ДНК-генеалогії полягає нині, на 

нашу думку, чи не найбільша загроза на полі історичних дисциплін у загальному контексті 

застосування «гібридних» інформаційних технологій, об’єктом цілеспрямованого впливу яких є 

і сучасне українське, і сучасне російське суспільство. А враховуючи ту обставину, що серед 

українських науковців-гуманітаріїв практично відсутні фахівці з ДНК-генеалогії, тоді як 

розвиток та популяризація цього наукового напрямку на пострадянському просторі відбувається 

нині переважно зусиллями російськомовної наукової школи, інтерес до ДНК-генеалогії постає 

цілком закономірним, зокрема і з огляду на доволі специфічний «науково-патріотичний» 

«бекґраунд» окремих її популяризаторів. 

Одним із найбільш помітних «ідеологічних маркерів» у російській науці останнього 

десятиліття стало активне просування до термінології популяційної генетики й ДНК-генеалогії 
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(а відтак й історії загалом) терміна «Руська рівнина» (рос. «Русская равнина») як альтернативи 

усталеного в науці географічного поняття «Східноєвропейська рівнина». Зокрема, «ідейна 

супротивниця» А. Кльосова популяційний генетик О. Балановська навіть змінила робочу назву 

своєї книжки «Атласы русского генофонда» на іншу – «Русский генофонд на Русской равнине», 

обмежившись при цьому міркуванням про те, що обидва згадані терміни – географічні 

синоніми, а їх заміна є лише результатом слов’янської колонізації цих земель
1
. Позиція А. 

Кльосова у цьому розумінні більш оригінальна: «У пропонованій статті, – пише вчений, – ми 

послуговуємося поняттям «Руська рівнина», що не є те саме, що «Східна Європа». Політично 

Руську рівнину можна розглядати як частину Східної Європи. Але геологічно – це два різних 

континенти. Руська рівнина піднялася з моря бл. 5,4 млрд. р. тому. Європа – відносно недавно, 

бл. 65 млн. р. тому. Зрозуміло, що ці часи не заторкують палеоліт, як не заторкують вони й 

питання цієї статті, проте континенти слід означувати правильно…»
2
. В іншій своїй праці А. 

Кльосов дає з цього приводу вже інакше пояснення: «Оскільки основна її частина перебуває у 

межах сучасних кордонів Російської Федерації, Східноєвропейську рівнину іноді означують 

Руською». 

Здавалося б, що із того, що цю рівнину «іноді позначають» Руською? Питання ж зовсім не 

в цьому, а в тому, наскільки доцільно це робити саме в ДНК-генеалогії, історії, етнології? Чи 

виправдано це? Чи коректно з термінологічного погляду, особливо при наявності усталеної 

альтернативи? Справді, сучасні геологи оперують термінами «Руська платформа (плита)», 

«Кімерійський материк», «Скіфський щит», «Сарматське море» тощо (до речі, в італійському 

варіанті Східноєвропейська рівнина означується саме «Сарматською» – Bassopiano Sarmatico). 

Умовність цих термінів зрозуміла, як і те, що вони не мають стосунку до проблем етнічної 

історії, хоча, можливо, і не зовсім вдалі з погляду історика. Проте коли йдеться про етнологічні 

терміни, більше того – про національні почуття – матерію доволі тонку, до таких 

термінологічних вправ слід поставитися максимально відповідально. Сказане цілковито можна 

прикласти і до «етнічних» найменувань археологічних культур і гаплогруп, впровадження яких 

до наукової термінології не лише суперечить фундаментальним вимогам до творення 

історичних термінів, але й посилює плутанину та відчутно ускладнює наукову комунікацію
3
. До 

цього додамо, що, скажімо, в українській мові терміни «руський народ», «руська мова» мають 

цілковито інакший зміст, аніж в російській, і (як це не дивно може прозвучати для багатьох 

росіян) не стосуються сучасної Росії, позначаючи реалії тисячолітньої давнини у Середньому 

Подніпров’ї. Для решти випадків українська мова має термін «російський», похідний від 

хороніма «Росія». 

Свої міркування з цього приводу автор статті висловив А. Кльосову особисто у 

нетривалому листуванні ще 2015 року. Зокрема, повідомив про те, що в контексті досліджень як 

ДНК-генеалогії (як історичної дисципліни), так і етнічної історії термін «Руська рівнина» постає 

відверто невдалим, як невдалим у цьому розумінні буде будь-який термін з етнічним 

забарвленням. Що силове «просування» зазначеного терміна з огляду на його специфіку та 

наявність усталеної альтернативи вносить в історичне знання додаткову плутанину, заторкує 

національні почуття, віддаляє від консенсусу в науці. У своїй відповіді А. Кльосов висловився у 

тому сенсі, що дискусії на цю тему – данина цілковито мінорним питанням, що поділом 

історичної спадщини ніхто не займається, що ці питання його «не чіпають, не турбують і не 

хвилюють», зокрема з огляду на те, що він уже понад три десятиліття мешкає у США, що він 

готовий без жодних проблем послуговуватися термінами «український борщ» чи «українське 
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сало» і що все це, на його думку, лише специфічні комплекси малих країн, відбиття їхньої 

ментальності в тіні «великих». Що термін «Руська рівнина» вигадав не він, проте він коротший і 

зручніший, і що насправді варто приділяти увагу більш принциповим питанням, 

концентруючись на творенні, а не на негативізмі. 

Зрештою, особисту позицію А. Кльосова у цьому питанні можна було б просто взяти до 

відома, якби справді мовилося винятково про термінологічний бік проблеми. Втім цілком 

очевидно, що у даному разі йдеться лише про не надто аргументовану спробу «узаконити» 

використання в історичній науці терміна із виразним ідеологічним підтекстом, запровадження 

якого, до того ж, важливе не так саме собою, а як у ролі необхідного і, слід розуміти, 

достатнього підґрунтя (за очевидної неможливості відповідного джерельного й історичного 

обґрунтування) для легітимації у найдавнішій історії термінів «русь», «руси», «давні руси» тощо 

у різних варіаціях і часах, що на тисячоліття передують постанню держави Русь у Середньому 

Подніпров’ї. Відтак конкретний термінологічний момент, виходячи з концепції «наукового 

патріотизму», постає як інструмент у відстоюванні позицій «Русского мира», ба навіть більше – 

у спробі творення новітнього «національного міфу» сучасної Росії: «Національний міф 

твориться тут і тепер!» – амбітно вигукує А. Кльосов
1
. 

Про те, що ми у наших оцінках недалекі від істини, побічно свідчить і показовий фрагмент 

з цього приводу з мережі Інтернет, на який автор цієї статті випадково натрапив, коли цікавився 

розглядуваним питанням
2
. На прохання одного з дописувачів пояснити значення терміна 

«Русская равнина» інший дає характерну розлогу й емоційну відповідь, яку наводимо мовою 

оригіналу задля збереження низки семантичних тонкощів цього по-своєму оригінального 

фрагмента: «Ну, прежде всего, надо бы сначала определиться с названием равнины. Конечно, 

понятно, какая именно равнина имеется в виду автором вопроса. Но все же географы почему-то 

упорно именуют ее «Восточно-Европейской равниной». Как будто существуют еще где-то 

«западно-, северо- или южно-европейские» равнины. И, как будто никто и не знает, что именно 

эта равнина явилась колыбелью русского народа. Поэтому применение по отношению к ней 

термина «Русская» просто восстанавливает историческую справедливость. Но этого мало. 

«Русская равнина» в своем географическом названии заслуживает присоединения к нему еще 

одного звучного термина – «Великая». Чтобы именоваться впредь – «Великая Русская равнина». 

Много тут объяснять не надо. Хватит и того, что русский народ – это великий народ, как 

говорится, по определению. Но существуют и чисто географические показания к именованию 

нашей Русской равнины – Великой. Прежде всего, нигде в мире равного по масштабу 

географического образования в ранге равнин больше не найти. Все прочие равнины на Земле 

будут и по размеру не столь впечатляющи, и по ландшафту не так уж равнинны, да и по 

целостности ей прилично уступят. Вот, например, те же географы местность к западу от 

Скалистых гор и до реки Миссури в США так-таки поименовали «Великими равнинами». Слава 

богу, что хоть не «Великими Американскими». Так ведь там присутствует сразу несколько этих 

самых равнин, каждая из которых явно не тянет на прозвище Великой, а все вместе они почему-

то становятся враз «Великими». Да наша-то равнина – одна-единственная – будет, поди, 

побольше, чем все американские, вместе взятые. Ну, чем не Великая? Да и эта самая 

равнинность у этих двух образований совершенно различная. Американские равнины 

протянулись гигантской полосой с севера на юг, не представляя собой никакого более-менее 

целостного образования. Там даже местные индейцы толком не смогли в свое время 

расплодиться. Только стада бизонов мигрировали с севера на юг и обратно в зависимости от 

смены времен года. А Великая Русская равнина представляет собой уникальное географическое 

образование, которому наш великий соотечественник К. П. Пчельников дал очень емкое и 

образное определение – «чаша». То есть, нечто похожее на дно тарелки, окруженное почти со 
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всех сторон довольно высокими горами... Именно из этой чаши, следуя теории так называемого 

«кинетического расселения» Константина Павловича, периодически и выплескивались вовне 

так называемые «цивилизационные волны» расселявшихся этносов. Иначе говоря, Великая 

Русская равнина испокон веков была как бы цивилизационным центром для всего остального 

мира. Да, собственно, таковым она остается и в настоящее время. Русские люди в этом ничуть 

не сомневаются…»
1
. 

На тлі сказаного доволі характерними постають і термінологічні вправи співавтора А. 

Кльосова за монографією «Происхождение человека (по данным археологии, антропологии и 

ДНК-генеалогии)»
2
 А. Тюняєва щодо «русантропів» – представників найдавніших викопних 

людей (архантропів), кам’яні знаряддя яких, віднайдені на території Центральної частини 

Руської рівнини, належать до шелльської доби (бл. 700 тис. років до н. е.). Їх, за А. Тюняєвим, 

змінюють «русько-рівнинні види палеоантропів», а з І тис. до н. е. – «палеоруси» (людина 

нового типу, палеоантроп). Як закономірне термінологічне доповнення А. Тюняєв пропонує 

перейменувати мовну родину, що іменується нині «індоєвропейською», «за географічним 

місцем її формування та за національною приналежністю її первісних носіїв – «русская» з 

необхідними префіксами, що відбивають різні давні етапи її розвитку»
3
. «Та й за місцем своєї 

першої появи, – додає автор, – людина сучасного типу має іменуватися «русской». Якщо ж 

когось бентежить таке називання, і він вважає за доцільне називати людину вихідцем з 

Центральної Азії або Європи, або з Африки, то зауважу, що у верхньопалеолітичні часи цих 

назв не існувало, як не існувало і назви Руської рівнини. Тому означувати людину вихідцем із 

Русі аналогічно тому, як означувати її вихідцем з Африки. Тобто у географічному сенсі – 

допустимо» (?!). 

Прикметно, що означений історичний і термінологічний «лібералізм» зразка «критикувати 

назви – дурний тон» // «робіть як хочете, а ми робитимемо як хочемо ми» // «та й взагалі 

найбільше досягнення астрономів полягає у тому, що вони змогли дізнатися, як зірки 

називаються…»
4
 у баченні Кльосова–Тюняєва чомусь не поширюється у симетричний спосіб на 

«братів-українців», стосовно яких автори значно менш «великодушні», кидаючи репліки щодо 

«вигаданої двадцять років тому Української держави» або критикуючи українського дослідника 

С. Кончу за статтю «Від палеоліту до незалежної Української держави» 
5
, у якій автор, мовляв, 

виводить українську державність від часів палеоліту. Критикована стаття, до слова – 

біографічна, присвячена ювілею проф. Л. Залізняка – фахівця з палеоліту Східної Європи, який, 

втім, у вітчизняній історіографії більше відомий узагальнюючими працями з проблем 

походження українського народу, виступаючи апологетом доволі поміркованої у загальному 

історіографічному дискурсі ранньосередньовічної концепції походження українців. 

Що ж до самого А. Кльосова, то у нього, з опертям на дані Y-ДНК-генеалогії, «давні 

руси» – це носії субклада R1a-Z280, похідного від «умовно-арійського» субклада R1a-Z645, 

який дослідник поширює на давніх аріїв у міжчассі від 6000 до 2500 р. тому
6
. «Давніми русами» 

він означує і носіїв фатьянівської археологічної культури (4300–3500 років тому) – одного з 

локальних східноєвропейських варіантів (на території Волго-Окського міжріччя) культурно-

історичної спільності шнурової кераміки (5200–4500 років тому), щодо якої підтверджена 
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належність частини її носіїв до згаданого субклада (субклади самих «фатьянівців» поки 

невідомі)
1
. Додатковим археологічним «маркером» належності «фатьянівців» до ДНК-

генеалогічного «роду» R1a, на думку А. Кльосова, є також характерне для них та решти 

«шнуровиків» положення кістяка на правому боці у зігнутому стані (для чоловіків), на відміну 

від носіїв R1b, для яких нібито характерне поховання на спині. «Є дані, – зауважує А. Кльосов 

щодо «фатьянівців», – …що це предки сучасних етнічних росіян, з гаплогрупою R1a-Z645-Z280. 

За датуваннями і за субкладом R1a-Z645 це були арії, і саме їх, насельників фатьянівської 

культури, цілком резонно назвати давніми русами. Ось і маємо: давні руси, вони ж давні арії. 

Що не так?» – риторично запитує А. Кльосов
2
. «І якщо тепер, – продовжує вчений, – ДНК-

генеалогія доведе нам родову спадковість сучасних росіян із фатьянівською культурою, ніщо не 

завадить нам включити фатьянівців у наш національний міф і вважати їх предками росіян…»
3
. 

Слід відразу уточнити, що обстоюване А. Кльосовим історичне ототожнення «фатьянівці» 

= «давні руси» = арії, виходячи з пропонованих термінологічного й методологічного підходів, 

закономірно здобуває й низку альтернативних варіантів, доповнюється й розширюється за 

рахунок давніх і сучасних назв численних народів та археологічних культур Східної Європи, що 

й собі цілком можуть бути використані у творенні «національних міфів» низки 

східноєвропейських народів і держав. Адже гаплогрупу R1a та її відповідні «арійські» субклади 

мають не лише сучасні росіяни (для інформації, частка R1a серед етнічних росіян у середньому 

за популяцією складає бл. 47% чоловічого населення), але й лужицькі сорби (бл. 63%), поляки 

(бл. 55%), білоруси (бл. 49%), українці (бл. 43%), словаки (бл. 42%), латиші (бл. 40%), литовці 

(бл. 38%), мордва (бл. 36%), а ще чехи, естонці, словенці, угорці, марійці, комі (всі – понад 30%) 

та деякі інші, виявляючи безпосередній (у сенсі ДНК-генеалогії) зв’язок із давніми аріями. Тож 

останніх, окрім «давніх русів», можна було б із не меншою підставою означити, скажімо, 

«давніми прусами», «давніми малорусами» чи навіть «давніми украми» (прикметно, що А. 

Кльосов формально не заперечує проти того, щоб і для носіїв Трипільської цивілізації вигадати 

якесь особливе наймення, скажімо, означити давніми украми)
4
. Аналогічно, оскільки до кола 

культурної спільноти шнурової кераміки, окрім власне «фатьянівців», належить ціла низка 

археологічних культур Східної Європи, із застосуванням комбінаторного підходу можливо 

сформувати десятки більш-менш історично й методологічно рівноцінних тотожностей на рівні 

«давній» народ – археологічна культура – гаплогрупа, кількість та оригінальність яких 

залежатимуть лише від багатства уяви конкретного «інтерпретатора». А оскільки на багатство 

уяви що українським, що російським «фахівцям від історії» скаржитися годі, пропонований 

підхід відкриває воістину небачені горизонти для польоту дослідницької фантазії, 

започатковуючи й певний елемент змагальності у творенні відповідних національних міфів. 

Втім цей надмірний термінологічний лібералізм навряд чи посприяє успішній 

реконструкції етнічних процесів у давню добу, адже такий підхід, на думку російського історика 

М. Жиха, «нівелює конкретно-історичний зміст етноніма, не дає історику нічого, окрім зайвої 

плутанини»
5
. «Справді, всі терміни умовні, – погоджується російський археолог й історик Л. 

Клейн. – Проте значення, що зачепилося за колишні терміни, неможливо відірвати від них, вони 

постійно поставатимуть і заважатимуть новому розумінню. Для нових понять потрібно 

створювати нові терміни… Та й походження слов’ян, росіян, пошуки прабатьківщини, сліди 
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етнічних міграцій, етнічна атрибуція археологічних культур – це все питання, що в наш час 

трактуються як питання етногенезу»
1
. 

Тож, скажімо, коли йдеться про цілковито новий термін «ербін» (англ. arbin), яким А. 

Кльосов запропонував позначати носіїв гаплогрупи R1b, як і їхню мову, навряд чи це може 

викликати аргументовані заперечення. Та коли мовиться про етноісторичні інтерпретації, а таке 

трапляється дедалі частіше (бо ж сучасна ДНК-генеалогія вже давно вийшла за межі суто 

технічних завдань – гаплотипування, розрахунку та калібрування швидкостей мутацій, 

датування «сніпів» і «стірів», визначення часу існування спільних предків у межах субкладів 

тощо у бік ширшої реконструкції популяційних процесів у давню добу засобами «молекулярної 

історії»), то слід визнати, що це вже поле діяльності і, що значно більш вагомо, поле 

відповідальності (!) історика. Тож і до усталеної історичної термінології, як і до творення нової, 

слід поставитися із належною повагою та відповідальністю, якщо взагалі йдеться про якісь 

розумні норми співжиття в науці. Адже направду ніхто не заперечує проти присутності на 

цьому неосяжному дослідницькому полі «гравців» будь-яких інших наук, особливо історичних 

за своїм спрямуванням (тим більше, що самі історики поки не виявляють особливого завзяття у 

цьому питанні). Так само ніхто не заперечує недосконалості наявної історичної термінології, що 

у багатьох випадках справді потребує певної корекції, оновлення і навіть перегляду. Зрозуміло, 

сказане зберігає актуальність лише у тому разі, коли обумовлюється суто науковим, а не 

«науково-патріотичним» підходом, коли просуває історичне знання вперед, а не заплутує і без 

того непросту ситуацію, коли дискутується на рівні наукової аргументації, а не «за поняттями». 

Іншим важливим напрямом популяризаційної діяльності А. Кльосова у її «науково-

патріотичному» вимірі є активно пропаговане ним як фундаментального висновку ДНК-

генеалогії твердження про особливу спорідненість та спільне походження сучасних росіян, 

білорусів та українців. У контексті змальованих вище ідеологічних підходів означений постулат 

подається як щось якщо і не цілковито нове, то принаймні «освячене» авторитетом серйозної 

природничої дисципліни, фактично ж являючи собою лише ver. 2.0 добре знайомого ще з 

радянських часів романтичного образу «спільної колиски» трьох братніх слов’янських народів 

та їхніх мов, відсунутої, щоправда, у кількатисячолітню давнину. Прикметно, що сама ця 

концепція відкрито протиставляється автором «згубним ідеям», пропагованим, зокрема, 

російськими популяційними генетиками школи Балановських про істотну генетичну різницю 

росіян та українців, з якої, на переконання А. Кльосова, активно користаються «українські 

нацисти» та русофоби, послуговуючись як «генетичною зброєю» в ідеологічному протистоянні з 

Росією. 

Вкотре дамо слово А. Кльосову: «Росіяни, українці й білоруси, – зазначає вчений, – це 

нині, строго кажучи, три народи, що мають свої державні кордони, спілкуються різними, хоча й 

схожими мовами та мають власні національно-етнічні особливості. Всі три народи, попри це, 

складаються з одних і тих самих родів-гаплогруп, у всіх трьох народів домінує (у кількісному 

відношенні) один і той самий рід (R1a, бл. 50% у кожного), як і решта родів, насамперед І2а та 

N1a1, і після них ще десяток «мінорних» родів, також одні й ті самі. Отже, – підсумовує 

дослідник, – всі три народи мають одне й те саме історичне та ДНК-генеалогічне походження 

(курсив наш. – С. Н.)
2
 …Тож правий той, хто каже, що росіяни, українці та білоруси – по суті, 

один народ»
3
. І далі: «Мої знання, принципи та погляди (курсив наш. – С. Н.) засвідчують, що 

росіяни, українці та білоруси мають єдине, спільне походження, яке, у свою чергу, складається з 

різних родів. Інакше кажучи, росіяни, українці та білоруси роду R1a – один народ за 

походженням; росіяни, українці та білоруси роду I2a – один народ за походженням; росіяни, 
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українці та білоруси роду N1a1 – один народ за походженням і т. д., а значить, у своїй 

сукупності – один народ за походженням…» 
1
. «ДНК-генеалогія, – підсумовує А. Кльосов, – 

засвідчує, що українці й росіяни мають однакове походження, це один народ, просто розділений 

політично. Насправді ж – це один «Русский мир»
2
. 

Спробуємо допомогти читачеві розібратися у цьому специфічному питанні, а принагідно 

розвіяти деякі твердження маніпулятивного ґатунку. Справді, судячи з об’єктивних даних ДНК-

генеалогії, сучасні українці, білоруси та росіяни в цілому належать до одних і тих самих ДНК-

генеалогічних родів, хоча певні відмінності все ж існують. Про субклад R1a вже дещо йшлося 

вище, тут лише доповнимо загальну картину сходженнями у гаплогрупах I2а та N1a1, які разом 

з R1a у кожного з трьох народів сукупно обіймають понад 70% (решту формують із десяток 

мінорних гаплогруп). Відмінності між згаданими народами простежуються лише у відносних 

частках згаданих гаплогруп: тоді як «умовно-балканська» або «умовно-динарська» гаплогрупа 

І2а закономірно найбільша серед українців (бл. 21%), градієнтно спадаючи на північ (у росіян 

середньої смуги – бл. 16%, в середньому по Росії бл. 10%), «умовно-балтійська» або «умовно-

уральська» гаплогрупа N1а1, навпаки, у напрямку на північ має тенденцію до зростання, тож у 

відносному вимірі є найпоширенішою серед росіян (у росіян середньої смуги – бл. 16%, у 

середньому по Росії бл. 20%) і найменше трапляється серед українців (бл. 6%, до яких належить 

і автор цієї статті). Білоруси з огляду на «серединне» географічне розташування в обох випадках 

демонструють проміжні показники (бл. 18% гаплогрупи I2a та бл. 10% N1c1). Для повноти 

картини зауважимо, що в означену гаплогрупну матрицю цілковито вкладаються і сучасні 

поляки (бл. 55% R1a, бл. 9% I2a та бл. 5% N1c1), виявляючи лише дещо більшу популяційну 

частку «умовно-західноєвропейської» гаплогрупи R1b. 

З погляду Y-ДНК-генеалогії це означає насамперед факт існування спільного предка або 

групи предків за чоловічою лінією у межах окремих гаплогруп, час існування яких (предків), за 

відповідними підрахунками, складає для різних субкладів від двох до п’яти тисячоліть тому. 

Зокрема, бл. 5000 років тому або дещо раніше (за даними ресурсу https://www.yfull.com), тобто у 

другій половині ІV тис. до н. е., на території Східноєвропейської рівнини мешкав чоловік або 

група чоловіків-родичів, що мали субклад R1а-Z645 і родовід яких за прямою чоловічою лінією 

сягає десятків мільйонів представників сучасного населення Східної Європи, зокрема близько 

половини сучасних чоловіків-українців, росіян, білорусів, поляків, близько 40% сучасних 

латишів і литовців тощо, тобто всі вони у цьому розумінні виявляють певну «спільність 

походження». Те саме стосується і гаплогруп I2a-Y3120 та N1a1-L1025 з тією лише різницею, 

що визначена для них часова відстань до спільного предка інакша і складає для згаданих 

гаплогруп у Східній Європі відповідно 2100 та 2600 років тому. 

Тут ми підходимо до визначального у сенсі вірного розуміння наведеної інформації 

моменту, адже оперування термінами та даними ДНК-генеалогії у контексті висновків 

історичної й етнологічної науки цілком може призвести до певної підміни понять. Найперше 

наголосимо на тому, що поняття ДНК-генеалогічного й історичного походження народу не слід 

ототожнювати. Через власну наукову специфіку ДНК-генеалогія взагалі не оперує 

термінологічними категоріями «етнос», «народ», «національність» тощо, на чому регулярно 

наголошує і сам А. Кльосов (що, втім, не заважає йому не менш регулярно чинити з точністю до 

навпаки). Так само поняття «близькість», «спорідненість», «братерство», «співдружність», 

«спільність походження» стосовно народів та етносів не належать до термінологічного апарату 

ДНК-генеалогії, наукові повноваження якої, по суті, завершуються там, де визначено факт і час 

існування спільного предка групи людей за чоловічою лінією. 

Натомість в історичному процесі, яким він постає у науковому баченні А. Кльосова, 

гаплогрупи все частіше діють як певні самодостатні сили, такі собі специфічні «етноси», окремі 
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«роди», спорідненість яких визначається належністю до певних субкладів Y-хромосоми. Вони 

постають і зникають, відповідно до набутих «мутацій» започатковують нові «роди», 

пересуваються планетою, переживають специфічні долі, спілкуються власними мовами, 

лишають матеріальні сліди у вигляді археологічних культур, засновують власні держави, 

воюють з аналогічними «родами» тощо. У свідомості сучасника все це створює певну ілюзію 

історичного процесу, умовні назви гаплогруп потроху починають заступати назви давніх 

етносів та археологічних культур, а сама картина давньої історії на тлі традиційно невиразних 

інтерпретацій її істориками починає виблискувати новими яскравими фарбами, привертаючи 

увагу читача. При цьому досі, за великим рахунком, не було здійснено жодної переконливої 

спроби змоделювати, як гіпотетичний ДНК-генеалогічний і популяційний сценарій реалізується 

у реальних етнічних процесах, з чого, власне, і варто було б починати і без чого існує реальна 

небезпека механічної заміни колишніх хибних уявлень новими зразками історичного 

міфотворення 
1
. 

Так само слід взяти до уваги, що пряма чоловіча лінія хоч і винятково важлива й по-своєму 

особлива у популяційному й історичному сенсі, проте далеко не єдина, що складає 

багатоманітну постать сучасника (людини, індивіда), не кажучи вже про такі історичні категорії, 

як «етнос», «народ», «нація». Жіночі мітохондріальні гаплогрупи внаслідок власної специфіки 

(низька швидкість мутацій, недостатня специфічність) малоінформативні в історичному та 

географічному контексті, тож для завдань ДНК-генеалогії нині практично не залучаються
2
. До 

того ж, як нескладно порахувати, вже у другому поколінні вглиб кожна людина матиме чотири 

предки, у третьому відповідно – вісім і далі за експонентою. Вже у десятому поколінні людина 

матиме 2
10

=1024 безпосередніх предків, порівну чоловіків і жінок, значна частина яких 

відзначилися певним генетичним внеском в особистість сучасника. При цьому Y-ДНК-

генеалогія, простежуючи родовід людини за нерекомбінованими ділянками Y-хромосоми, 

формально бачить лише єдину пряму батьківську лінію, за якою, власне, й передалася 

гаплогрупа (тобто у межах останніх десяти поколінь лише одну з 1024-х), і зовсім не бачить 

інших. А до того ж (оскільки Y-хромосома практично не містить генів) майже не має справи із 

генетичною інформацією, що ніби узагальнює в спадкових ознаках усю сукупність 

тисячолітнього розвитку людини та її предків, весь історичний досвід конкретної популяції. 

Саме у цьому, зрештою, і полягає істотна особливість і величезна перевага ДНК-генеалогії для 

історичного знання, проте і значна умовність в оперуванні критеріями «близькості» чи 

«подібності» щодо сучасних народів та їхніх представників. 

Зрештою, взаємну близькість слов’янських народів, серед них білорусів, росіян та 

українців у широкому, «історичному» сенсі, ніхто і без того не ставить під сумнів, вона цілком 

очевидна. Інша річ, що визнання цієї близькості постало зовсім не як результат сучасних 

досліджень з ДНК-генеалогії, а вже не одну сотню років визнається й досліджується у своїй 

цілісності істориками, мовознавцями, археологами, етнологами, культурологами, 

антропологами і лише віднедавна – фахівцями з популяційної генетики, ДНК-генеалогії тощо. 

Те, що тепер, на початку ХХІ ст., до вже відомої та незаперечної близькості слов’янських 

народів на рівні мов, вірувань, традицій, матеріальної культури, фенотипу тощо додався й 

певний спільний набір гаплогруп, виглядає цілком закономірним, зважаючи не лише на факт 

існування далекого спільного предка у межах згаданих гаплогруп, але на багатотисячолітню 

історію пліч-о-пліч предків сучасних слов’янських народів на східноєвропейських теренах. Бо 

ж при відсутності безпосередньої взаємозалежності гаплогрупи і мови, гаплогрупи і культури, 

гаплогрупи і віри, гаплогрупи й етносу, природно, цілком припустима певна кореляція цих 
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«параметрів», іноді доволі істотна, обумовлена специфікою історичного розвитку та 

популяційної історії сучасних народів та їхніх предків. 

З іншого боку, цілком очевидно й те, що питання визнання взаємної близькості народів 

завжди мали і нині мають низку інших, важливіших, більш очевидних, порівняно з належністю 

до певної гаплогрупи, «параметрів», серед яких «чоловіча» мітка нерекомбінованої ДНК 

донедавна взагалі не бралася до уваги з огляду на цілковиту відсутність уявлення про неї, 

нерозрізнюваність носіїв різних гаплогруп «на око», поза спеціальним ДНК-генеалогічним 

дослідженням. Це нині, на хвилі зростання популярності ДНК-генеалогії, серед частини 

«просунутих» сучасників шириться процес самоусвідомлення себе як представників певних 

гаплогруп, що навіть часом починає заступати інші, традиційні, мірила етнічної й національної 

самоідентифікації. Водночас наявність спільних предків гаплогруп кілька тисячоліть тому хоч і 

справді засвідчує спільність історичних доль зазначених популяцій у певний історичний період 

у минулому (яку, втім, іще слід наповнити конкретним історичним змістом), проте автоматично 

не означає їхньої «близькості», «спільності», «братерства» чи, тим більше, «тотожності» у 

певний історичний момент майбутнього. 

Слід закономірно зважати і на те, що від часу «спільного предка» гаплогруп окремі 

популяції Східної Європи, що, зрештою, сформували сучасні народи й нації, сотні й тисячі років 

ішли власним шляхом, взаємодіяли з іншими популяціями (природно, різними), потрапляли у 

відмінні умови життя (економічні, політичні, соціальні, природно-екологічні тощо), мали різних 

правителів, перебували у складі різних державних утворень і творили власні держави, брали 

участь у війнах (часом – на одному боці, часом – один проти одного), спілкувалися власними 

мовами, по-своєму міркували над питаннями світосприйняття, дотримувалися власних вірувань 

та обрядів, співали дітям власних колискових, мали власних «пророків» і шанували власних 

героїв, по-своєму збагачували національну і світову культуру, тобто творили власну історію та 

власне етнічне й національне обличчя, що й відбилося, зрештою, у специфічних світогляді, 

ментальності, культурі, мові, сформувало дещо (а часто – й істотно) відмінні погляди на владу, 

політичний устрій, віру, цінності тощо навіть порівняно із найближчими сусідами. Власне, саме 

сукупність цього набутого історичного досвіду, що втілився у впізнаваних нині обличчях 

сучасних націй, а зовсім не значною мірою умовне сходження на рівні гаплогруп і визначає на 

сучасному етапі основний критерій «схожості» та «відмінності» між народами, дає підстави 

оперувати критеріями «близькості» та «подібності». Попри незаперечну близькість різні 

слов’янські народи все ж значною мірою відмінні, на чому, зокрема, стосовно українців і росіян 

наголошував іще півтора століття тому М. Костомаров у своїй праці про дві руські народності
1
. 

Адже започаткована одного разу гаплогрупа незмінно триває у поколіннях, аж доки не 

перерветься через певні обставини, часто суто статистичні. Покоління ж змінюються і кожне 

наступне навіть у межах тих самих гаплогруп за багатьма параметрами не рівнозначне 

попередньому: варто поглянути на це питання бодай з висоти досвіду наших поколінь. 

Певна річ, тисячолітня історія слов’янських народів по-своєму відбилася і на генетичному 

рівні, що суто теоретично може виявлятися у критеріях популяційно-генетичної «подібності», 

хоча у сенсі методології та конкретного провадження такого роду досліджень нині аж надто 

багато питань, щоб сприймати їх цілком поважно. Втім і так досить очевидно, що з огляду на 

об’єктивний географічний чинник серед популяцій сучасної Росії цілком логічно шукати і 

віднаходити більший вплив генотипів популяцій Сибіру, Уралу, Середньої Азії тощо, тоді як 

для українців закономірно більшим слід вважати вплив «генетичного пулу» популяцій Балкан, 

Південної та Центральної Європи, Передкавказзя, Малої Азії. Тож і належність українців і 

росіян до спільних гаплогруп, що засвідчує умовну (в термінах ДНК-генеалогії) спільність 

походження на глибині кількох тисячоліть, зовсім не виключає можливості специфічної для 
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кожного з народів «усередненої» картини генетичних даних, які відбивають особливий 

популяційний шлях кожного з народів за, скажімо, останнє тисячоліття. А відтак знімається і до 

певної міри надумана суперечність між поглядами та висновками А. Кльосова та О. й 

О. Балановських, адже ДНК-генеалогія та популяційна генетика – цілковито різні наукові 

дисципліни, що оперують принципово різними джерельними даними: перша – 

нерекомбінованими ділянками Y-хромосоми, що не мають стосунків до генів, друга – 

генетичною інформацією, що міститься переважно в аутосомах. Тому і висновки обох наук, 

природно, будуть відмінними.  

Тож направду нічого образливого для росіян у їхній більшій близькості до т. зв. угро-

фінських (термін лінгвістичний) народів, як це іноді подається в історичних працях та 

мережевих дискусіях і проти чого особливо заперечує А. Кльосов, немає і бути не може (саме на 

це, до певної міри, вказує і більша поширеність серед росіян гаплогрупи N1a1, якої з-поміж 

народів Європи у відносному розумінні найбільше саме серед сучасних фінів). Зрештою, саме ці 

«неповноцінні» фіни, згідно з соціологічними опитуваннями, на сьогодні – найщасливіша нація 

у світі, а Фінська держава нині – один зі світових лідерів у царині соціальних стандартів, чого, 

на жаль, не скажеш про сучасні Україну й Росію з їхніми древніми і «просунутими» русами, 

украми, трипільцями, аріями тощо, яких «недорозвинуті» «угро-фіни» разом із «ербінами»-

західноєвропейцями впевнено обійшли на котромусь із поворотів історії і яким часто лишається 

мірятися лише малопідкріпленими амбіціями щодо власної історії. Між іншим, сам А. Кльосов 

(носій субклада R1a), за його власним визнанням, у побутовому розумінні цілком добре 

«вписався» в американське життя, проте культурно й ідеологічно почуває себе тут чужим 
1
, тож 

і провадить активну науково-патріотичну діяльність, раз на рік з популяризаційною метою 

приїздить до Росії, протистоїть русофобам та націонал-зрадникам, «що їдять російське сало», та 

повчає росіян із-за океану, як треба любити Батьківщину (за Л. Клейном)
2
. З-поміж відносно 

«свіжих» ініціатив А. Кльосова відзначимо винятково цікаву у своїй науково-патріотичній 

сутності пропозицію святкувати всім слов’янським світом перемогу у битві при Толлензе (бл. 

ХІІІ ст. до н. е., на землях Мекленбурга – Південної Померанії) як першу в історії перемогу 

носіїв R1a проти ербіна-супостата. 

Отже, як випливає зі сказаного вище, висновки ДНК-генеалогії поширюються лише на 

визнання факту наявності спільного предка у частин сучасних росіян, білорусів та українців, що 

об’єднуються в межах певних гаплогруп, проте жодним чином не свідчать про якусь особливу 

«близькість» між ними, що виходила б за межі визнаної сучасною наукою близькості між 

зазначеними народами. Так само ДНК-генеалогія не дає жодних додаткових аргументів у 

питанні визнання росіян, білорусів та українців «єдиним народом», зокрема «за походженням» 

(адже історичне поняття «походження народу» не обмежується спадкоємністю за прямою 

чоловічою лінією), що цілковито нівелює будь-які спроби «зіграти» на цьому «факті» для 

набуття певних політичних й ідеологічних дивідендів. Тож і належність до певних спільних 

гаплогруп і субкладів може створювати лише певну ілюзію «братерства» для необізнаного 

читача. Та й що таке «братерство», тим більше стосовно історії арійських народів, добре відомо 

з історії. Пригадаймо, що 18 книг знаменитого арійського епосу «Махабгарата», події якого, до 

речі, з великою імовірністю розгорталися саме на теренах Східної Європи 
3
, присвячені опису 

протистояння двоюрідних братів пандавів і кауравів, яке призвело обидва царські роди до 

майже повного взаємного винищення. Як бачимо, попри відстань у п’ять тисячоліть взаємини 

між «нащадками» арійських народів кардинально не змінилися. 
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Та й нині, коли «вірус» великодержавного шовінізму вражає навіть поважних науковців, 

особливих ілюзій з цього приводу плекати не доводиться. «Можете вважати мене шовіністом, – 

заявляє А. Кльосов, – але для мене українці – це росіяни (в оригіналі – русские. – С. Н.). Коли 

українці й росіяни стали розділеним народом? Та коли отримали різні паспорти… І зараз 

мільйони українців переїхали до Росії й отримали (або скоро отримають) російські паспорти. І 

знову стануть «русскими» – єдиним народом. Як інші люди стали американцями або 

французами» 
1
. І далі: «Українці – братній для росіян народ, причому я вважаю Україну за 

частину Росії. Нехай бандерівці там з цього приводу бісяться, мене це не хвилює» 
2
. 

Навряд чи українські «бандерівці» особливо перейматимуться стосовно особистої позиції 

А. Кльосова щодо України, тим більше, як любить повторювати сам дослідник, пересічна думка 

недорого вартує. І якщо позицію А. Кльосова в ДНК-генеалогії можна назвати авторитетною, то 

у питаннях політичних і геополітичних, особливо тих, що стосуються історії України, 

українського націє- та державотворення, А. Кльосов відверто «плаває», ведучи мову «за 

поняттями», на рівні «громадянської позиції» та світоглядних дискусій на тему «нашого 

героїчного розвідника» та «їхнього підступного шпигуна», знеособлено, із частим 

використанням слів «завжди» та «ніколи», саме вживання яких свідчить про позаісторичний 

підхід. А крім того – надміру емоційно, що лише засвідчує брак наукових аргументів та 

упередженість, неприпустиму для фахівця такого рівня. 

Не випадково на тлі і без того «небездоганних» з етичного погляду політико-світоглядних 

міркувань А. Кльосова з уст науковця раз-по-раз злітають речі, що їх мовою «новоязу» можна 

було б означити як цілковитий «зашквар». Так, у нещодавньому інтерв’ю газеті 

«Комсомольская правда» на питання журналіста про те, кому ж, зрештою, вигідні всі ці теорії – 

норманські, українські (?!), А. Кльосов емоційно відповідає: «Тим, кому вигідна і вся русофобія 

взагалі. Є велика група людей, для яких все, що робить Росія, – погано. Ось декому не 

подобається те, що ми присутні в Сирії. Але, виявляється, коли радянські керівники говорили 

«братній арабський народ», не сильно лукавили: близько 12% арабів також носії групи R1a, в 

тому числі араби клану Курейш, з якого походить і пророк Мухаммед. Ці люди – наші далекі 

родичі, брати сучасних слов’ян. Так що льотчики російських ВКС (військово-космічних сил. – 

С. Н.) у Сирії взагалі-то захищають територію, куди бл. 4 тис. років назад прийшли брати наших 

спільних предків…»
3
. 

Що ж, «брати наших спільних предків» – це справді «вагомий» аргумент для щиро 

ображених на русофобів російських патріотів на виправдання бомбардування російськими 

військово-космічними силами та їхніми союзниками сирійських житлових кварталів і лікарень, 

застосування отруйних хімічних газів проти мирного населення, старих, жінок і дітей. Як видно, 

ідея «братерства народів» у реалізації концепції «Русского мира» має доволі сумнівні переваги: 

втім український народ як ніхто інший знайомий зі «щирою» політикою «примушування до 

братерства» з боку «ввічливих людей», супроводжувану низкою «гібридних» «іхтамнєтов», 

«етонєми», «авидокажитє» і под. Годі виключати, що незабаром у благородному пориві 

«об’єднання з братами» може бути реанімована й теза про те, аби слідом за «давніми русами»-

аріями R1а-Z93 повернутися до віковічної ідеї виходу Росії до теплих морів, спрямувавши до 

берегів Індостану в обхід Африки важкий авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов» і таки 

помити кирзові чоботи російських солдатів у водах Індійського океану. Щоправда, на всіх 

«братів спільних предків» сил може і не стати, бо вони також хлопці непрості (предки-то одні), 

та й не всі будуть у захваті від такої «братерської допомоги». 

Нині вже цілком очевидно, що за «українською риторикою» насправді проглядає 

нестримне прагнення «націонал-патріотичної» еліти сучасної Росії бодай якось легітимізувати 
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своє право на давньоруську спадщину, на геополітичний пріоритет у слов’янському світі, на 

саме ім’я Русі. Втім ні підступне захоплення Криму у 2014 р., ні геополітичні ігри з Донбасом 

не можуть приховати цілком очевидного безсилля Росії у питанні прилучення України до 

«Русского мира». Навпаки, безпрецедентним захопленням Криму і Донбасу Російська Федерація 

порушила фундаментальний принцип «ніколи знову», назавжди втративши моральне право на 

нього, сплюндрувала великий договір «Про дружбу, співробітнитцво і партнерство» між 

Україною та Російською Федерацією 1997 року, під яким поставила свій підпис, визнаючи 

територіальну цілісність та непорушність існуючих взаємних кордонів між двома державами, 

започаткувала реальність новітнього «рашизму» із добре знайомим з історії імперським 

комплексом, пошуком ворогів, навішуванням ярликів, зомбуванням населення, фетишизацією 

суспільної свідомості, міфологізацією минулих «досягнень» тощо. 

Події 2014-го у Криму та на Донбасі, як і їхнє криваве продовження, стали для 

українського суспільства тим болючим, проте дієвим щепленням на багато поколінь вперед, що 

вивело пасіонарну частину українського суспільства з летаргійного сну. «Никогда мы не будем 

братьями» – таку назву мав російськомовний вірш української поетеси Анастасії Дмитрук, 

написаний у березні 2014-го як реакція на російську анексію Криму, якій дав свою категоричну 

оцінку цілий світ. Справді, чи потрібні комусь такі «брати», які готові повсякчас підставити, 

украсти, убити? Як мають ставитися українці до тих, хто століттями їх гнобив, забороняв їхню 

мову, привласнював та переписував їхню історію, знищував переселеннями, морив у 

голодоморах, нищив репресіями цвіт інтелігенції? До тих ментальних «русантропів», які, 

будучи нездатні навести над у власній господі, проте гучно бряцаючи зброєю на цілий світ, не 

дають бодай гіпотетичного права іншим народам на самовизначення, на власну незалежність, на 

власну державність, на власний поступ, на власних героїв, іменами яких називати вулиці, на 

дослідження власної історії… Невже справді йдеться про той «науковий патріотизм», що веде 

до «формування взаємної поваги між різними народами», про ту ДНК-генеалогію, що ставить 

перед собою завдання об’єктивного дослідження історії, «якій чуже приниження інших народів, 

чужий расизм у будь-якій його формі»
1
? Хіба справді так складно при неупередженому 

дослідженні історії власного народу відмовитися від спроб робити це за рахунок приниження 

інших? Чи, можливо, йдеться про психологічну травму, що перманентно дається взнаки, 

прихований «комплекс боржника» щодо України-Русі, закорінений десь у глибинах тисячоліть? 

Адже це цілковито в людській природі – ненависть до того, чию історію правласнив, чию землю 

підступно захопив. Кредитор «поза власною волею» для боржника – найперший свідок злочину, 

а отже, й найзапекліший його ворог. 

Підбиваючи підсумок, про всяк випадок зауважу, що не претендую на полеміку з А. 

Кльосовим, хоча й готовий до неї, якщо постане така об’єктивна потреба. Адже, по-перше, 

йдеться значною мірою про речі світоглядні, а щодо них, як і про терміни в науці, як відомо, не 

сперечаються. По-друге, відповідно до свого наукового інтересу автор цієї статті мав змогу 

опрацювати переважну більшість праць А. Кльосова, включно з усіма випусками «Вестника РА 

ДНК-генеалогии», тож, як видається, вже доволі призвичаївся до специфічного «Кльосівського 

стилю», добре обізнаний із методами ведення ним полеміки та аргументацією на рівні «а мои 

предки за Крым сражались»
2
. При цьому, за власним визнанням А. Кльосова, йому особливо 

подобається «провчати» своїх опонентів-русофобів, показово витягати на загальний суд їхні 

аргументи та привселюдно влаштовувати «зразково-показові» розбори їхніх праць і виступів, 

зневажливо-цинічно називаючи це «актом гуманізму» стосовно останніх
3
. Вочевидь, для 

                                                           
1
 Клесов А. Вторая годовщина Академии ДНК-генеалогии и события, с этим связанные. Вестник РА ДНК-

генеалогии. 2017. № 8. С. 2303. 
2
 Клесов А. Прямая линия. Вестник РА ДНК-генеалогии. 2019. № 1. С. 167. 

3
 Клесов А. «Научный перекресток» ДНК-генеалогии в видении филолога. Вестник РА ДНК-генеалогии. 2018. № 

6. С. 836 



96 
 

фахівця в науці це справді нескладно, враховуючи загальний рівень знань з ДНК-генеалогії 

переважної більшості його «опонентів», які, часто не розуміючи бодай елементарних її засад, 

закономірно програють «в одні ворота» на чужому полі. З іншого боку, для А. Кльосова – 

людини доволі амбітної, що непросто сприймає критику, та ще й з огляду на заявлену позицію 

«наукового патріотизму» така «гра» a priori не передбачає програшу у суперечці, визнання своєї 

неправоти, тож і особливими ілюзіями у цьому сенсі ми себе не тішимо. 

Водночас своє завдання як представника української історичної науки й за сумісництвом 

очільника однієї з провідних науково-дослідних установ України автор цієї статті вбачає у двох 

визначальних аспектах. Перший – безпосередній науковий інтерес, пов’язаний із дослідженням 

давньої історії Східної Європи, що закономірно змушує звертатися до новітніх здобутків низки 

сучасних історичних дисциплін, серед них і ДНК-генеалогії (природно, відкинувши все те 

непотрібне ідеологічне лушпиння, що до неї налипло). Другий – питання гуманітарної безпеки 

України, потреба протидії «інформаційним загрозам» гібридного типу, зокрема і в контексті 

новітніх історичних досліджень. Як видно, з огляду на обидва згаданих чинники інтерес до 

постаті А. Кльосова доволі істотний. Цілком можливо, що ім’я А. Кльосова, за працями якого і 

нам свого часу довелося опановувати засади ДНК-генеалогії, справді згадуватиметься колись у 

контексті започаткування концепції «наукового патріотизму» або новітньої спроби творення 

«російського національного історичного міфу», проте навряд чи воно стане синонімом 

неупередженості та безпристрасності в науці. Відверто шкода, що великоросійський шовінізм 

«нащадка дітей боярських» відчутно псує реноме висококласного науковця, яким є А. Кльосов, 

а разом із тим поширює недовіру до того справді нового і винятково затребуваного знання, яке 

він творить і популяризує. 

Не підлягає сумніву, що Українська держава має бути спроможна захистити свої 

національні інтереси не лише силою зброї, але й силою інтелекту, а вітчизняна історична 

наука – готова вести розмови на принципові історичні теми. Є вагомі підстави вважати, що 

об’єктивні результати досліджень з ДНК-генеалогії, не обтяжені жодними ідеологічними 

доважками її апологетів, послужать нам у цьому розумінні добру службу. Одним із найбільш 

важливих у цьому розумінні завдань слід вважати формування в Україні у співдружності з 

генетиками й археологами авторитетної вітчизняної ДНК-генеалогічної школи. Секвенування 

викопних решток ДНК з українських земель, поза сумнівом, забезпечить істотний джерельний 

матеріал для реконструкції історичних доль найдавніших популяцій Східної Європи, серед них і 

предків сучасних українців, надасть вітчизняним науковцям можливість формулювати і 

розв’язувати питання історичної науки світового рівня. Гадаю, фахівці Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України і собі активно долучаться до виконання цих завдань, 

реалізуючи найбільше покликання науковця служити своїй країні і своєму народу. Все це, 

зрештою, стане запорукою того, що ми виграємо не лише війну за свою землю, але й війну за 

власну історію.  
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РОЗДІЛ 8. 

РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В ЕТНОКУЛЬТУРНИХ 

ПРОЦЕСАХ В УКРАЇНІ НА ЗЛАМІ ТИСЯЧОЛІТЬ 

 

8.1. ВПЛИВ ЗАРУБІЖНИХ УКРАЇНЦІВ НА ПРОЦЕСИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В ПЕРІОД 

ВІДНОВЛЕННЯУКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (КІНЕЦЬ ХХ ст.) 

 
Актуальним і своєчасним є вивчення ролі зарубіжних українців у зміні напрямку 

етнокультурних процесів в Україні в кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст., їхнього впливу 

на процеси національної консолідації, збереження історичної пам’яті, розвиток громадянського 

суспільства, української культури, мови, освіти і науки, що і є метою цієї статті. 

Аналізуючи стан наукової розробки проблеми, необхідно зауважити, що упродовж 

останніх тридцяти років серед учених, політиків, публіцистів, громадських діячів відбуваються 

дискусії щодо актуальності та важливості налагодження співпраці з діаспорою. Більшість 

дискусій навколо цього питання зводяться до того, що в Україні хочуть, щоб діаспора більше 

працювала для нашої держави, а діаспора звинувачує Україну у відсутності підтримки та 

формальній співпраці. Незаперечним є те, що насправді у майже 20-мільйонної української 

діаспори є значні можливості сприяти розбудові нашої держави, бути активним лобістом 

українських інтересів у світі. Діаспора є потужним засобом впливу на інші держави, однак тут 

важливу роль має відігравати і сама держава, ставши посередником у перемовинах з 

численними організаціями українців за кордоном. 

І хоча дослідження української діаспори як певної етносоціальної спільноти не мали 

системного характеру, її історичне вивчення як етнічної групи (меншини) після розпаду СРСР 

представлено в працях як діаспорних, так і вітчизняних учених (М. Мушинка, М. Мрунчак, В. 

Маркусь, Ю. Макар, Р. Мизь та ін.)
1
. 

У 1988 р. у США започаткований науковий проект щодо підготовки і видання 

багатотомної «Енциклопедії української діаспори» (ЕУД). Донедавна його виконували силами 

діаспори під керівництвом професора політології Чиказького університету ім. Лойоли В. 

Маркуся (видано 4 томи). 

Важливе значення має наукова розвідка «Ukraіne and Ukraіnіans throughout the World. A 

Demographic and Sociological Guide to the Homeland and it’s Diaspora» (головний редактор Енн 

Ленчик Павличко. Торонто. 1994. 508 с.), в якій авторський колектив розкриває зміст і значення 

діяльності української діаспори для культурного та економічного розвитку країн поселення. 

Головний акцент у праці зроблено на необхідності збереження самобутності представників 

української еміграції. 

На сучасному етапі феномен української діаспори, її соціально-економічну діяльність, 

форми і засоби збереження та реалізації української етнічності в умовах діаспори, особливості 

взаємозв’язків між Україною і діаспорою на різних історичних етапах розвитку досліджують С. 

Вдовенко, І. Винниченко, В. Євтух, Ф. Заставний, Т. Коломієць, П. Кравчук, С. Качараб, Ю. 

Лагутов, Т. Лупул, М. Пірен, А. Попок, П. Потічний, Н. Совінська, В. Трощинський, К.  

Чернова, А. Шевченко, А. Шлепаков та інші
2
. 

                                                           
1
 Євтух В., Трощинський В., Попок А., Швачка О. Українська діаспора. Соціологічні та історичні студії. Київ: 

УАННП «Фенікс», 2003. – C. 52. 
2
 Євтух В. Б. Етнополітичний ренесанс в Україні та українська діаспора: проблема взаємодії. Українська діаспора. 

1992. Число 2. С. 5–19; Євтух В. Б. Роль символів у збереженні української етнічності в Канаді. Львів: Каменяр, 

1992.; Євтух В. Б. Українська етнічність у Канаді: можливості реальностей. Всесвіт. 1991. № 11. С. 7–12; Євтух В. 
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Окремі аспекти порушеної проблеми розглядають О. Антонюк – роль закордонних 

українців у формуванні національної пам’яті в Україні, Д. Горєлов – вплив організацій 

української діаспори на  розвиток  громадянського суспільства в Україні, О. Тараненко – на 

розвиток в ній мовної ситуації, Н. Совінська – на розвиток економіки  та культури, Г. Луцишин 

– особливості впливу української діаспори на процес національної консолідації в незалежній 

Україні. 

У 1990 р. Міжнародна асоціація україністів започаткувала видання наукового і 

культурно-освітнього журналу «Вісник Міжнародної асоціації україністів», в якому 

друкувалися ґрунтовні розвідки з історії української діаспори. 

У 1991 р. Товариство зі зв’язків з українцями за межами України заснувало часопис 

«Золоті ворота», а спільно з Інститутом соціології НАН  України  та редакцією української 

діаспори при НТШ  (США)  заклало  серію  збірників «Українська діаспора». Цікаві 

різнопланові  дослідження  про  українців  за кордоном друкує український тижневик «Вісті з 

України». 

В грудні 1993 р. побачив світ журнал «Універсум», який з першого номера публікує 

різноманітні історичні, релігійні, економічні, мистецькі, наукові, політичні розвідки з життя й 

діяльності української діаспори в різних куточках світу. Надаючи трибуну представникам 

діаспори для висловлення вільної думки, яка покликана сприяти розв’язанню багатьох  

загальнолюдських   проблем та свідчить, що українська культура є суб’єктом та об’єктом 

загальносвітового комунікаційного процесу, в якому роль українців не менша, ніж інших 

учасників комунікації
1
. 

В часи перебудови і перші роки незалежності України в журналі «Сучасність» (Мюнхен) 

опубліковано цілу низку статей діаспорних вчених, присвячених загальносоюзним та суто 

українським процесам суспільного трансформування кінця 80-х – початку 90-х років ХХ ст. (В. 

Гришко, І. Коропецький, О. Круча, Р. Купчинський, Р. Мороз, М. Прокоп, З. Соколюк). 

Науковці спробували окреслити першочергові та найбільш проблемні завдання «української 

перебудови», пропонували шляхи їх розв’язання. На відміну від радянських, у діаспорних 

дослідників пріоритетними стояли проблеми українського суспільно-політичного та 

культурного життя. Більшість діаспорних вчених виступили на захист української мови, в 

першу чергу в освітній і культурній сферах, та з критикою Статуту середньої загальноосвітньої 

школи. Крім того, на порядку денному стояли: захист української культури (О. Круча, Р. Мороз, 

З. Соколюк)
2
, легалізація історичної символіки (М. Прокоп)

1
, потреба консолідації всіх 

                                                                                                                                                                                                       
Б., Камінський Є. Є., Ковальчук О. О., Трощинський В. П. Зберігаючи українську самобутність. Київ: ІНТЕЛ, 1992. 

100 с.; Євтух В. Б., Ковальчук О. О. Етнокультурна діяльність українських канадців: здобутки і проблема. 

Український історичний журнал. 1991. № 9. С. 42–50; Євтух В., Трощинський В., Попок А., Швачка О. Українська 

діаспора. Соціологічні та історичні студії. Київ: УАННП «Фенікс», 2003. 228 с.; Совінська Н. Роль діаспори в 

поверненні на Україну історико-культурних цінностей із країн Західної Європи. Діаспора як чинник утвердження 

України у міжнародній спільноті. Перша міжнародна наукова конференція. 8–10 березня 2006 р., м. Львів, Україна. 

Збірник доповідей. Львів: Сполом, 2006. С. 434–441; Совінська Н. В. Внесок української діаспори країн Західної 

Європи в розвиток економіки та культури незалежної України (1991–2001 рр.): автореф. дис.. … канд. іст. наук: 

спец. 07.00.01 «Історія України». Чернівці, 2002. 20 с.; Чернова К. О. Співробітництво України з діаспорою США і 

Канади: витоки, еволюція і перспективи: автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 1994. 18 с.; Шлепаков А. М., Буркут 

І. Г., Васильєва Л. Д. та ін. Українці в зарубіжному світі. Київ: Наукова думка, 1991. 140 с.; Шлепаков А., Лещенко 

Л., Євтух В. та ін. Українські канадці в історичних зв’язках із землею батьків. Київ: Дніпро, 1990. 230 с. 
1
 Романчук О. Україна в Універсумі: культурно-просвітницька діяльність діаспори на сторінках журналу 

«Універсум» як вагомий чинник збереження національної ідентичності та утвердження державності. Діаспора як 

чинник утвердження України у міжнародній спільноті. Перша міжнародна наукова конференція. 8–10 березня 

2006 р., м. Львів, Україна. Збірник доповідей. Львів: Сполом, 2006. С. 103. 
2
 Круча О. Нова хвиля українізації: чинники і перспективи перебудови. Сучасність. 1989. № 3. С. 105–110; Мороз 

Р. Російська інтелігенція і на- ціональне питання на тлі гласности і перебудови. Сучасність. 1990. № 7–8. С. 171–

185; Соколюк 3. Радянська державна система і горбачовські реформи. Сучасність. 1988. № 3. С. 85–98. 



99 
 

національних сил перебудови (Р. Купчинський, М. Прокоп)
2
. Відтак Р. Купчинський та З. 

Соколюк відзначали пасивну позицію Спілки письменників України в культурному процесі, 

зокрема у вирішенні національних питань. І. Коропецький на шпальтах журналу висвітлив 

проблему децентралізації промисловості
3
, а З. Соколюк окреслив потребу так званої  

«політичної  децентралізації», тобто «суверенізації як основи рівноправ’я народів», і розглядав 

перебудову не як реформи революційного характеру, а лише як передумови реформ, косметичні 

перетворення, стверджуючи, що «на корінні зміни партія не піде»
4
. Пізніше І. Коропецький 

зауважував,  що «реформа М. Горбачова спрямована на ліквідацію брежнєвської централізації 

економіки»
5
. Якщо вітчизняні дослідники розглядали тогочасні перетворення в СРСР і УРСР, 

зокрема в сукупності ініціатив влади, не виокремлюючи локальної специфіки, то діаспора, 

навпаки, аналізувала їх під кутом зору українських проблем. Її заслугою було наголошення на 

республіканській специфіці періоду горбачовських трансформацій. У працях діаспорних вчених 

економічна реформа та мовне питання аналізуються крізь призму національних проблем, 

наслідком яких стала вимога суверенізації та демократизації суспільства. 

Наприкінці 80-х років ХХ ст. очевидною стала неможливість збереження без суттєвих 

змін існуючих у СРСР порядків, що передбачало здійснення реформ у всіх сферах суспільного 

життя. Розпочався процес оновлення – «перебудови», зумовлений багатьма чинниками у 

міжнародній, політичній, соціально-економічній сферах.  

В Україні перебудовні процеси загалом збігалися з загальносоюзними. Однак вони мали і 

свої особливості: уповільнений темп розвитку; порівняно низький рівень активності населення; 

тривале збереження при владі старої брежнєвської еліти; відсутність відвертого насилля як 

засобу розв’язання внутрішніх проблем; перетворення Чорнобильської трагедії з екологічного 

чинника суспільного життя на потужний політичний. 

Як зазначав О. Круча, «з наступленням в СРСР чергової ідеологічної відлиги – 

невідворотно оживають і сили відродження нашої нації. Незважаючи на століття іноземного 

гноблення, панування національних зрадників, винищення рідної мови, деформування 

національної пам’яті та вилучення з масового користування її носіїв, – національний організм 

оживає. Оживає й духовність, що систематично витравлюється з наших співвітчизників …»
6
. 

Однією з перших вимог перебудовчого періоду було розв’язання національного питання, 

а тому головною проблемою перебудови стала децентралізація. На думку діаспорного 

дослідника В. Гришка, першим кроком на шляху демократизації тогочасної радянської 

політичної системи мала стати широка програма децентралізації як основного чинника 

перебудови
7
. Проте на кінець 1987 р. не було ознак перебудови державно-централізованої 

«єдиної загальносоюзної» економіки, що означала б децентралізацію її керівництва за 

національно-територіальним принципом у сенсі «відновлення й поширення прав союзних 

національних республік» у галузі їхніх національно-економічних комплексів, – зауважував він
8
. 

Найважливішим елементом культури, який використовується в етнокультурних та 

етносоціальних процесах, виступає мова. Для української нації, яка фактично перебувала в стані 

                                                                                                                                                                                                       
1
 Прокоп М. На шляху до державної самостійності (3 приводу Декларації про державний суверенітет України). 

Сучасність. 1990. №9. С. 62–69. 
2
 Купчинський Р. В окопах перебудови. Сучасність. 1987. № 7–8. С. 150–163; Прокоп М. На шляху до державної 

самостійності (3 приводу Декларації про державний суверенітет України). Сучасність. 1990. №9. С. 62–69. 
3
 Коропецький І. Проблема української мови та управління економікою. Сучасність. 1988. №12. С. 81. 

4
 Соколюк 3. Радянська державна система і горбачовські реформи. Сучасність. 1988. №3. С. 85. 

5
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6
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С. 81. 
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С. 84. 
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бездержавності в складі СРСР, особливо важливе значення мав саме мовно-культурний чинник 

її окремішньої самобутності. Бо в умовах асиміляційного тиску російського «старшого брата» 

саме мовно-культурне самозбереження стало підставою прагнення українців побудувати 

самостійну і незалежну національну державу, яка б забезпечила повноцінне життя нації. 

Перспектива втрати мовно-культурного джерела свого самобутньо-окремішнього розвитку, 

перед якою (перспективою) опинилася українська нація в СРСР, означала виникнення там для 

неї дійсно такої «межової ситуації», у якій питання стоїть прямо-таки про її «бути чи не бути»
1
. 

В сталінський період українська мова в школах УРСР була ще формально обов’язковою. 

Натомість ідею фактичної ліквідації «національних мов» як кінцеву мету комуністичного 

«інтернаціоналізму» офіційно висунуто й практично застосовано в національній політиці КПРС 

у післясталінський період – у формі програмової теорії «злиття мов і націй» в СРСР, а відтак – у 

серії шкільного законодавства про обов’язковість вивчення в усіх школах «національних 

республік лише російської мови, як загальнодержавної в СРСР мови міжнаціонального 

спілкування та єднання». А при цьому звужувалося і обмежувалося вивчення «національних 

мов», які можна було добровільно обирати або ігнорувати в шкільному навчанні
2
. 

Зарубіжні українці, яких підтримували українські письменники та інші культурні діячі в 

УРСР, слушно зазначали про необхідність захисту української мови та офіційного надання їй 

державного статусу, а також доводили потрібність спеціальних «державних заходів» щодо 

усунення дискримінаційних для неї статей «загальносоюзного» шкільного закону, що 

обмежували її вивчення й навчання в школах УРСР. Вони вважали, що доки такої зміни не 

станеться, ніяке «гласне» обурення з приводу поширеного русифікаторами погляду на 

українську мову як на «неперспективну» не змінить того факту, що стан її в УРСР таки дійсно 

безперспективний
3
. 

Гострій критиці діаспорними вченими піддавалася постанова ЦК КПУ від  3 серпня 1987 

р., у якій свідомо замовчували державний статус української мови та державні заходи щодо 

усунення дискримінаційних статей шкільного закону. В ній взагалі знехтувані національно-

мовні проблеми, на які так чітко вказано у виступах і зверненнях вчителів, працівників освіти, 

культури, письменників на різних форумах. Натомість у цій постанові вказувалося лише на 

потребу «посилення» й «поліпшення» праці щодо «патріотично-інтернаціоналістичного»  

виховання   та плекання «російсько-української двомовності», на необхідність боротьби проти 

«буржуазного» (звичайно ж – українського, але не російського) націоналізму тощо. 

Планувалося, зокрема, поряд із забезпеченням усіх умов для глибокого вивчення російської 

мови як засобу міжнаціонального спілкування здійснити ряд заходів для підвищення рівня 

викладання й вивчення української мови. Отже, російській мові в Україні треба «забезпечити всі 

умови для глибокого її вивчення», а для вивчення  української  мови  начебто усі умови уже й 

так забезпечені, а треба ще тільки «підвищити рівень її викладання», тобто поліпшити 

кваліфікацію вчителів
4
. 

Після цієї серпневої постанови ЦК КПУ у вересневій постанові Спілки письменників 

України, не вживаючи поняття «державний статус» і не згадуючи про зміну шкільного закону, 

фактично йшлося про практичну реалізацію того, що являє собою сам зміст державного 

становища української мови в Україні, її місце і роль у політичних, державних, громадських, 

економічних, освітніх, наукових, мистецьких, інформаційних та інших сферах життя 
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республіки
1
. Отже, в кінці 1980-х – на початку 1990-х років українська діаспора разом з 

письменниками, культурними, громадськими діячами стали на захист української мови й 

культури, що набуло значення захисту самого «права на життя» української нації в правових 

межах державно-політичної системи в СРСР. Всі їхні зусилля спрямовувалися на те, щоб 

домогтися справжнього суверенно-державного становища України через реальні перебудову й 

демократизацію, отже – децентралізацію, забезпечити в ній державний статус української мови 

та перспективне майбутнє української нації. 

Через засоби масової  інформації  (як власне українські, так і перенесені   в Україну з-за 

кордону), публікацію або завезення літератури авторів з діаспори, різноманітні спільні заходи 

української і діаспорної громадськості (всесвітні форуми українців, що стали проходити в 

Україні з 1992 p., політичні та наукові конференції, конгреси Міжнародної асоціації україністів 

з 1990 р. та ін.), зустрічі представників діаспорної громадськості з керівниками України під час 

візитів останніх до США й Канади, у численних особистих контактах у самій Україні та в 

країнах поселення діаспори і взагалі як наслідок – глибше ознайомлення з її політичним і 

культурним життям в Україні стали повніше усвідомлювати засади організації культурної, 

освітньої, мовної діяльності зарубіжного українства, неминуче зіставляючи їх, звичайно, з 

основами забезпечення мовних прав етнічних українців на їхній історичній батьківщині. 

Зокрема, привертали увагу такі аспекти життя західної діаспори, як наявність у цих країнах 

досить численної україномовної періодики, книжкової продукції, шкіл з вивченням української 

мови (для порівняння: у східній українській діаспорі в межах СРСР цього не було зовсім, а в 

самій Україні, наприклад, станом на 1990 р. в обласних центрах Лівобережжя Чернігові, 

Харкові, Донецьку, Луганську, Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі шкіл з українською мовою 

викладання лишилося вкрай мало або й не стало зовсім); піднесення українознавчої науки, 

збереження й видання фольклорної, художньої, наукової спадщини; надання особистих 

пожертвувань на потреби культури, літератури, науки тощо; стремління до самоорганізації у 

складі різноманітних політичних, культурних, наукових, спортивних, жіночих та інших 

об’єднань; публічне спілкування українською мовою відомих успішних, заможних людей; 

намагання вплинути на державну політику культурних діячів, освітян, науковців своєї та інших 

країн, на міжнародну громадську думку з обстоюванням інтересів України
2
. 

Вплив громадськості західної діаспори на соціальний статус української мови почав 

поширюватися на межі 80–90-х років, у тому числі завдяки вже самому факту спілкування її 

представників цією мовою під час перебування в Україні. Це стало досить помітним явищем, що 

висвітлювалось, зокрема, по радіо, телебаченню. Парадоксальність ситуації спілкування, а 

відповідно й мовної ситуації в Україні в цілому, особливо відчувалася тоді, коли представники 

материкової України, які супроводжували, приймали або обслуговували гостей з діаспори, 

розмовляли з ними або в їхній присутності російською мовою і переходили на українську, лише 

ніби виявляючи певну поступку іноземцям, або й не намагалися цього робити
3
. 

Безпосереднім впливом зарубіжних українців на мовну політику в Україні є численні 

звернення міжнародних українських організацій та їхніх з’їздів до державного керівництва 

України із закликами забезпечити практичне втілення соціального функціонування української 

мови в Україні як єдиної державної мови та протестами проти запровадження другої державної 

або офіційної мови; листи організацій української діаспори та її представників, що їх 

публікували і українські ЗМІ, з протестами проти використання в дипломатичних 
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представництвах України за кордоном не української як державної, а, за традицією, російської 

мови; протести проти спілкування державного керівництва України на офіційному рівні 

російською мовою тощо
1
. 

Представники національно активних кіл західної діаспори завжди мали моральне право 

брати діяльну участь у духовному житті України й насамперед у розв’язанні її мовних проблем. 

І це цілком зрозуміло, оскільки, навіть не маючи власної етнічної державності, вони зберегли й 

плекали в своєму середовищі рідну мову, тоді як українці в Україні, на їхню думку, таку 

національну стійкість проявляли далеко не завжди
2
. 

Виступаючи за розширення соціальних позицій української мови як єдиної державної в 

країні, зарубіжні українці впливали на нормативні засади української літературної мови в 

Україні через опубліковані наукові праці, посібники, словники, рекомендації мовознавців, 

філологів та друковані періодичні органи. Саме таким чином поширилися, зокрема, погляди 

І. Огієнка, Ю. Шевельова, П. Одарченка, С. Караванського та ін. Позиції діаспорних фахівців 

щодо наявних і бажаних норм української літературної мови дещо відрізняються між собою як у 

змістовому плані, так і в плані радикальності та категоричності щодо критики одних і висування 

інших нормативних засад української літературної мови. Основна лінія, що розділяє їх у 

поглядах на те, якою має бути «справжня» українська літературна мова, загалом збігається з 

їхньою належністю до середовищ емігрантів із західноукраїнських земель та їхніх нащадків, 

вихованих на традиціях західноукраїнського варіанта української літературної мови й емігрантів 

з підрадянської України, вихованих на засадах української літературної мови на основі 

переважно південно-східних говорів. Так, коли двом найавторитетнішим українським 

мовознавцям з діаспори – Ю. Шевельову та О. Горбачу – у 1993 р. було запропоновано ввійти 

до складу створюваної комісії з питань реформування українського правопису, Ю. Шевельов 

погодився і брав участь у роботі комісії 1994–1996 pp., причому виступав, як видається, за 

поміркованіст ь у запровадженні змін до чинного правопису, а О. Горбач, дізнавшись, що в 

основу обговорення буде покладено не український правопис 1928 р., а чинний в Україні 

український правопис 1960 р., відмовився. Емігранти з Наддніпрянщини наводять широкі 

списки полонізмів, яким, на їхню думку, не місце ні в мові діаспори, ні взагалі в українській 

мові, тоді як «наддністрянці» вказують на велику кількість у материковій українській мові 

росіянізмів, причому до останніх нерідко зараховують і одиниці, просто спільні з російською 

мовою
3
. 

Впливи мовної практики діаспори (як власне її особливостей, так і, як зазначалося, 

мовних особливостей доби українізації та західноукраїнського варіанта української літературної 

мови, що запроваджуються через її посередництво) виявляються насамперед на лексичному 

рівні. Серед цих явищ вирізняються: а) ті, що зумовлені насамперед номінативними потребами – 

відсутністю в «офіційній» українській літературній мові назв (узагалі або однослівних,  а також 

з відповідною експресивністю) для позначення певних понять; б)  ті,  що зумовлені політичними 

та етикетно- прагматичними настановами в нових обставинах життя українського суспільства і 

можуть бути спрямовані й на заміну вже наявних найменувань; в) ті, що викликані нормативно-

стилістичними настановами і спрямовані на заміну вже наявних найменувань як таких, що 

викликають сумнів щодо їхньої нормативності й узагалі «українськості» або просто видаються 

менш виразними. Останні діаспоризми  є  найбільш  поширеними  і привертають особливу увагу 
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українського суспільства як новий напрям у розвитку української літературної мови і взагалі як 

один з виявів новітньої «моди» в українській мові, породжуючи різне ставлення й оцінки
1
. 

Перший Міжнародний конгрес україністів (1990 р.) виступив з пропозицією виробити 

нову редакцію правопису української мови, єдину для всіх, хто користується нею, в тому числі й 

поза межами України. У 1994–1996 рр. працювала Українська національна комісія з питань 

правопису при Кабінеті Міністрів України, до складу якої входили й учені з діаспори, однак 

якогось цілісного варіанта нової редакції правопису з різних причин так і не було 

запропоновано. Кілька ж інших правописних комісій, що працювали після цього в Україні, уже 

не вводили до свого складу представників діаспори. Зі свого боку одночасно з діяльністю 

Української національної комісії з питань правопису українські наукові інституції в США 

неодноразово виступали  з  заявами  про  те,  що  вони «не надто захоплені «остаточним 

схваленням українського правопису», що має незабаром відбутися в Києві»,  оскільки 

«шістдесят років можновладці русифікували в Україні правопис, намагаючись його якнайбільше 

наблизити до російського»
2
. 

Хоча в редакціях «Українського правопису» 1990–1993 рр. і 1999 р. реформуванню і 

«осучасненню» підлягала чинна на той час редакція правопису, відповідно 1960 р. і 1990–1993 

pp., а не редакція 1928 р., а зміни в них полягали не тільки у відновленні тих чи тих принципів 

правопису 1928 р. (а отже, й правопису діаспори), їх значною мірою оцінювали саме з цього 

боку. І якщо одні критики не схвалювали орієнтації, на їхню думку, обох редакцій на «правопис 

діаспори», інші з прикрістю відзначали лише часткове повернення принципів українського 

правопису 1928 р. і навіть прямий відхід від них
3
. 

Верстви українського суспільства по-різному ставилися до впливу представників західної 

діаспори на мовну ситуацію в незалежній Україні. Зокрема, вони підтримували курс діаспори на 

розширення реальних соціальних позицій української мови як єдиної державної мови в країні, а 

ставлення до нових тенденцій в структурно-стилістичній сфері української мови є значно 

складнішим і до того ж дуже диференційованим – від безумовного визнання до рішучого 

відхилення
4
. 

Наприкінці 80-х – на початку 90-х років українська інтелігенція, зокрема письменники, 

поети, митці, освітяни, науковці, мали проаналізувати соціально- економічні процеси і 

взаємовідносини та донести їх до українців. Лише альянс української культурної інтелігенції з 

партійним керівництвом при підтримці всього суспільства, який ґрунтується на розумінні 

спільних інтересів, може бути успішним в захисті української культури, насамперед мови, тобто 

в боротьбі з русифікацією
5
. 

Актуальними є філософські роздуми Р. Кассіяна, українського дослідника з Канади, які 

він висловив у статті «Рефлексії на тему мови». «Чи мова як інструмент, яким володіє думка й 

яким користується в процесі свого творення, має вплив на зміст продукту цього продукту й 

напрям, який воно обере? Чи середовище, фізичний і культурний ландшафт з формальною 

спадщиною минулого є ґрунтом, від якого залежить плідність, якість, обсяги й здобутки 

думки?» – запитує вчений. І відповідає: «Думаю, що відповіді на ці питання ствердні… Мова з її 

складністю й гнучкістю, із зосередженим досвідом минулого, який кристалізується в її змісті, 
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динамізм думки в шуканні життєвих розв’язок – це фактори, які відіграють важливу роль у 

процесі творення й розвитку духовності»
1
. 

З метою «об’єднати … населення України в єдину українську цілісність… об’єднати всі 

соціальні й національні елементи українського народу в єдину націю… щільно поєднати місто з 

селом…»
2
 у 1954 р. в Нью-Йорку було створено Об’єднання українських письменників 

«Слово», головою якого упродовж 1975–1992 рр. був О. Тарнавський. Концептуально свою 

позицію він представив у статті, присвяченій поезії еміграції, де зазначав: «Українські поети 

вийшли на еміграцію… підтримати дух української людини у її справедливих змаганнях 

емансипуватися до повної свободи. Це ж вони, мов ті стародавні пророки, винесли із розбитого 

українського храму найбільшу тайну таєн, немов український кивот, щоб зберегти його, щоб 

заховати його перед цілковитим знищенням і повернути, коли цей храм буде відбудований»
3
. 

До «Слова» належали такі визначні літератори, як У. Самчук, О. Тарнавський, Р. 

Купчинський, Ю. Лавріненко (Дивнич), І. Багряний, Б. Олександрів-Грибінський, Я. 

Рудницький, Ю. Стефаник, М.  Левицький, Г. Боднарчук, Ю. Шевельов-Шерех, Д. Нитченко, О. 

Зуєвський, Я. Славутич, Д. Гусар-Струк, С. Фостун і багато інших прозаїків та поетів з діаспори, 

які до 1991 р. брали участь у захисті переслідуваних українських  письменників  через  Пен-клуб 

та «Інтернаціональну амністію». У цьому напрямку плідно працювали А. Палій у Канаді та О. 

Тарнавський у США. З початку 1990-х років, незважаючи на скрутні економічні умови в 

Україні, твори письменників – членів ОУП «Слово» – перевидавалися окремими  книжками чи 

друкувалися в журналах (наприклад, більшу частину журналу «Всесвіт» за листопад 1991 р. (№ 

11) було присвячено творам українських письменників Канади й США). Деякі з них перебували 

у Києві як викладачі й виступали на своїх літературних  вечорах,  на  радіо,  у телевізійних 

програмах. Дехто з них отримав нагороди, наприклад, Б. Рубчак і А. Палій – нагороду ім. Павла 

Тичини за поезію, Г. Кошелівець – премію «Благовість», О. Зуєвський – ім. Г. Сковороди, 

Г. Качуровський – ім. М. Рильського, Д. Нитченко – ім. Лесі Українки. 

Після проголошення незалежності України «Слово» почало активну співпрацю зі 

Спілкою письменників України. Багатьох членів «Слова» прийнято до Спілки. 

Українські інституції західної діаспори, підприємці, приватні громадяни надають 

фінансову підтримку у виданні в Україні літератури українською мовою, у дослідженнях 

української мови. П. Яцик став ініціатором і меценатом Міжнародного конкурсу з  української 

мови (з 2000 p.), що названий його ім’ям. Створена науковими колами української діаспори й 

перевидана в Україні фундаментальна «Енциклопедія українознавства» надала в розпорядження 

українського читача багату інформацію, зокрема з різних питань української мови та 

мовознавства. 

Поряд з мовою одним із етнонаціональних феноменів є національна пам’ять, яка 

належить до найважливіших компонентів духовної сфери українського суспільства і дає змогу 

підтримувати безперервність еволюційного розвитку українців як нації в діалектичному 

співжитті з іншими етнічними компонентами суспільства, забезпечує спадкоємність історичного 

досвіду, передання спільних етнонаціональних цінностей наступним поколінням. Західна 

українська діаспора завдяки легітимно створеним міжнародним організаціям (Українська 

всесвітня координаційна рада, Світовий конгрес українців (СКУ), Європейський конгрес 

українців (ЄКУ) та інші) бере активну участь у процесі формування національної пам’яті в 

                                                           
1
 Романчук О. Україна в Універсумі: культурно-просвітницька діяльність діаспори на сторінках журналу 

«Універсум» як вагомий чинник збереження національної ідентичності та утвердження державності. Діаспора як 

чинник утвердження України у міжнародній спільноті. Перша міжнародна наукова конференція. 8–10 березня 

2006 р., м. Львів, Україна. Збірник доповідей. Львів: Сполом, 2006. С. 109. 
2
 Дзюба І. Багряний Іван. Мала енциклопедія етнодержавознавства. НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького / редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та  ін.  Київ: Генеза;  Довіра, 1996. С. 821. 
3
 Тарнавський О. Три поети еміграції. Туга за містом. Нью-Йорк: Ключі, 1966. С. 112. 



105 
 

Україні в умовах її незалежності, сприяє розбудові в Україні громадянського суспільства, 

досліджує вплив на національну пам’ять державотворчих традицій, спадщину різних історичних 

форм державності в Україні, досягнення українців, історію їхньої боротьби за незалежність і 

соборність української держави
1
. 

Зокрема, основними завданнями СКУ було проголошено такі: надавати допомогу 

українському народу в його боротьбі за волю і державну незалежність; боротися за здійснення 

прав українського народу згідно із Загальною декларацією прав людини, координувати 

діяльність членів СКУ; дбати про збереження української національної ідентичності, мови, 

культури, традицій
2
. 

СКУ створив Комісію голодового геноциду 1932–1933 рр., яка досліджувала цю трагедію 

українського народу. Комісія ініціювала початок роботи Міжнародної комісії з розслідування 

причин голодомору в Україні 1932–1933 рр. у складі відомих юристів із семи країн, яка після 

звіту про діяльність у травні 1992 р. припинила свою діяльність
3
. 

Вплив української діаспори на становлення національної пам’яті в Україні має такі 

ознаки: 1) вироблення нових підходів до співпраці між українськими організаціями в західній 

діаспорі (США, Канаді, Австралії, країнах Західної Європи) та національно-демократичними 

силами в Україні, сучасних механізмів партнерства, зокрема і в культурно-мистецькій сфері; 2) 

широке входження діаспори в український політичний контекст з метою залучення її 

інтелектуального, духовного й економічного потенціалу у процеси державотворення
4
. 

З відновленням незалежності України у 1991 р. національна пам’ять українського народу 

формувалася переважно на ідеологічній базі, збереженій і розвиненій у західній діаспорі, мета 

якої – створити свою національну самостійну, незалежну державу. У процесі формування 

національної пам’яті українська діаспора виконувала такі функції: а) привертала увагу 

громадськості як світової, так і української до історії України, становлення її державності, 

визначної ролі вихідців з України у цивілізаційних процесах, їхнього внеску у світову духовну 

скарбницю; б) брала участь у виконанні програм фундаментальних і науково-практичних 

досліджень із проблем національної пам’яті, її впливу на формування громадянського 

суспільства, української нації; в) здійснювала наукові дослідження державотворчих традицій 

українського народу, його боротьби за свободу і соборність України; в) осмислювала трагічні 

події в історії етнічних спільнот України, брала участь у заходах з увічнення пам’яті їх жертв; г) 

підтримувала, розвивала і зміцнювала духовну культуру свого народу, культивувала 

національні традиції і звичаї, культурні зв’язки зі своєю історичною батьківщиною
5
. 

Особливу роль закордонні українці відіграли у збереженні пам’яті про трагічні події у 

вітчизняній історії, які свого часу не набули об’єктивного висвітлення в радянській науці та 

літературі, зокрема про численні фіктивні судові процеси (наприклад, суд над Спілкою 

визволення України). Вони призвели до масового винищення людей, передусім її творчої 

інтелігенції; політики лінгвоциду, денаціоналізації українського народу, його цілеспрямованої 

русифікації на політично-державному рівні; депортацій населення в Сибір і на Далекий Схід, 

голодоморів в Україні. Українська діаспора зберігала пам’ять про велику національну трагедію 

України – Голодомор 1932–1933 рр., під час якого були знищені мільйони громадян України. 
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Утім ця трагедія не обмежувалася Україною – гинули українські селяни, які переселилися на 

Північний Кавказ, Поволжя, Зауралля, у Північний Казахстан, а також на прикордонні з Росією 

території (найбільші втрати від голоду були серед сільського населення українського 

походження на Кубані й у Ставрополі). Завдяки представникам української діаспори світова 

громадськість знала про трагедію голоду в Україні, яка детально висвітлювалася в періодиці 

західних країн
1
. 

Представники українського зарубіжжя доклали максимум зусиль, знань і праці для 

створення організацій, фондів, фірм, які надавали фінансово-матеріальну та гуманітарну 

допомогу для розвитку Української незалежної держави. На особливу увагу заслуговують: фонд 

«Допомагаймо Україні» (лише протягом 1992 – 1993 рр. на допомогу жертвам Чорнобиля  

витрачено понад 1 млн. дол.), Суспільна служба українців Канади (тільки одна акція канадських 

добродійників з придбання ліків для чорнобильських інвалідів склала 500 млн. крб.), Товариство 

об’єднаних українських канадців (щорічно допомагають забезпечити Інститут 

експериментальної патології, онкології та радіобіології НАН України необхідними реактивами), 

Українська Державницька Організація Канади (загальна вартість наданої благодійної допомоги 

сягає 15 млн. дол.), Світова фундація українських лікарських товариств (лише протягом 1995 – 

1997 рр. надала українським медичним та культурно-освітнім установам гуманітарну допомогу 

вартістю понад 400 тис. дол.), Канадський медичний проект «Освіта» (щорічно 60 канадських 

лікарів навчають і консультують українських колег, а 20 лікарів з України проходять 

чотиримісячне стажування в канадських медичних установах. У лікарні № 1 м. Києва постійно 

працює два канадських лабораторних технологи. Також у Києві створено розширений медичний 

довідковий центр, яким користуються всі бажаючі лікарі і студенти). Українсько-канадський 

благодійний фонд «Приятелі дітей» своєю діяльністю охоплює різні сторони життя дітей-сиріт 

та працівників дитячих сирітських закладів, реалізуючи такі проекти: «Гуманітарна допомога», 

«Літній табір», «Асоціації працівників закладів для соціально незахищених дітей», «Допомога 

дітям – сиротам, інвалідам», «Вступник» та «Стипендіат». Українська спортова централя 

Америки та Канади з 1991 р. спрямувала свою діяльність на відродження спорту в Україні та 

надання фінансової підтримки олімпійським збірним України (лише протягом 1991 – 1996 рр. 

надано допомогу на суму 758 млн. 753 тис. 64 дол.). Основним напрямом діяльності канадської 

фірми «Міст» із Торонто є інвестиції в українську економіку, створення спільних підприємств і 

виробництв, експорт та імпорт товарів тощо.  

Громадські організації, педагогічні колективи, окремі українські патріоти з Європи, 

США, Канади, Австралії та інших країн активно долучаються до розвитку шкільництва 

історичної батьківщини. Багато уваги цьому приділяють Світова координаційна виховно-

освітня рада, крайові Шкільні Ради – члени Світового конгресу українців. Зокрема, вони 

проводять круглі столи, присвячені допомозі вчительству України, організовують та фінансують 

щорічні літні учительські курси та семінари, курси українознавства, стажування за кордоном. 

Важливим напрямком допомоги західної діаспори освітянам і школярам України є передача 

недоступної для них упродовж довгого часу літератури та допомога комп’ютерами
2
. 

Між західною діаспорою й Україною налагоджено системний обмін студентами та 

викладачами, а також науковою літературою й інформацією. Це  сприяє взаємному розвитку та 

підвищенню професійного рівня, а головне – консолідації етнічних українців, презентації 
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держави на міжнародному рівні та визнанню її на світовому освітньому ринку як повноцінного 

партнера
1
. 

24 серпня 1992 р., після 175-річної перерви, офіційно була відновлена Києво-

Могилянська академія (КМА). Говорячи про внесок української діаспори в її розвиток, 

відзначимо декілька аспектів.  По-перше, надання різного типу грантів для ознайомлення з 

укладом суспільного життя в інших країнах, що сприяє вихованню нового громадянина 

незалежної європейської держави, побудові громадянського суспільства в Україні. По-друге, 

надання фінансової допомоги через різноманітні фонди. Так, велику роль у подоланні 

фінансової скрути університету відіграє Міжнародний фонд відродження КМА, який лише за 

перші три роки існування академії підтримав 105 подань на загальну суму 1120897 доларів
2
. 

Фінансову допомогу було надано родинами Детус,  Мігайчуків,  Дудяків, а також П. 

Заневчиком, І. Качайномна (США) на облаштування окремих аудиторій КМА
3
. 

Зарубіжними українцями запроваджено також надання іменних стипендій студентам 

академії, що дає можливість підтримувати обдаровану талановиту молодь
4
. Цінними також є 

книжкові колекції, подаровані КМА науковцями, письменниками, різними інституціями з-за 

кордону. Найбільші колекції тут презентували Ю. Паславський (США), Я. Головач, М. 

Марунчак, Р. Струць (Канада), В. Старицький (Німеччина), Балтиморський університет (США), 

Товариство української мови в США, УВАН у Канаді, Українська православна церква в Канаді, 

Британська Рада та інші організації
5
. 

Вагомий внесок у становлення КМА робили і роблять діаспорні вчені і педагоги, які 

читають лекції для українських студентів. Як стверджує її президент В. Брюховецький, «участь 

закордонних професорів у навчальному процесі дуже важлива, тому що вони дають студентам 

знання з перспективи світового досвіду, навчаючись за наймодернішими освітніми 

технологіями. Зрештою, вони навчають не тільки наших студентів, їхній досвід безцінний і для 

професорів та адміністраторів. Ми намагаємося перейняти все найкраще, що є в закордонних 

університетах і пристосовуємо це до наших умов… Без допомоги українців з діаспори ми б не 

досягли успіхів. Тому  я завжди підкреслюю, що це наші успіхи»
6
. 

Роль КМА в творенні нового суспільства, у вихованні майбутньої української еліти, яка 

буде відстоювати інтереси української нації, є ключовою для підтримки незалежності України. 

Своєю фінансовою допомогою українська діаспора сприяє розвиткові громадянського 

суспільства в Україні. Як зауважує І. Вислоцький, президент Києво-Могилянської фундації 

Америки, «захист реформ через освіту – інвестиція в процес стабілізації України»
7
. 
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Ще одним напрямком діяльності української діаспори є допомога книгами та 

періодикою. Завдяки цим зусиллям великою мірою поповнилися бібліотечні фонди столичних, 

обласних, районних та сільських бібліотек. Так, за період 1993–1998 рр. В Україну за сприяння 

діаспори передано 106476 одиниць наукових цінностей (7174 праці – з Європи). Українська 

діаспора Канади та Південної Америки передала значну кількість раритетних видань та 

рідкісних примірників періодики, а також творів письменників-емігрантів. Це створює 

сприятливі умови для формування світогляду молоді зокрема та українського суспільства 

загалом
1
. 

Щороку завдяки діаспорі збагачуються фонди художніх, історичних, краєзнавчих музеїв, 

бібліотек, картинних галерей, заповідників Львова, Харкова, Одеси, Дніпропетровська, 

Тернополя, Канева, Державного історичного заповідника «Києво-Печерська лавра», 

Національної бібліотеки ім. В. Вернадського та інших закладів. Зокрема, налагоджена тісна 

співпраця між діаспорою і Центральним державним архівом музею літератури та мистецтва 

(ЦДАМЛМ), який отримав твори Володимира Винниченка, Емми Андієвської, Олега Ольжича 

та інших українських авторів
2
. 

Наприкінці 1992 р. уряд України прийняв рішення про утворення спеціалізованого 

державного органу – Національної комісії, що обстоюватиме державну політику в галузі 

культурних цінностей та вживатиме заходи для повернення на історичну батьківщину 

культурних надбань і їх належного збереження. Основним аспектом у її діяльності стала робота 

з творчою українською діаспорою
3
. 

Культурні цінності, що надійшли в Україну за період діяльності Національної комісії, 

можна умовно поділити на кілька груп: рукописи та архівні документи; твори мистецтва 

(картини, скульптури й ікони) і друкована література; археологічні й нумізматичні колекції; речі 

музейного характеру. Так, з Австрії отримано кілька творів українських митців, серед яких 

крісло-трон, виконане буковинськими різьбарами братами Гриджуками і подароване 

австрійському цісарю Францу-Йосифу, а також мистецькі роботи художника О. Швайквича. Із 

Франції повернутий архів письменника В. Некрасова, художню спадщину І. Винник-Нижник, 

Ю. Кульчицького, С. Левицької, М. Кричевського тощо. З Румунії надіслала спогади про батька 

– полковника Армії УНР Гната Порохівського – Ольга Порохівська. З Чехії в Україні повернута 

спадщина вченого, педагога, громадського і культурного діяча О. Сірополка
4
. 

З Німеччини, США, Франції, Чехії, Великобританії, Швейцарії повернуті твори поетів, 

письменників І. Багряного, В. Барки, Д. Гуменної, О. Олеся, О. Ольжича, У. Самчука, Б. 

Лепкого; художни- ків Е. Андієвської, М. Андрієнко-Нечитайла, М. Бутовича, П. Капшученка, І. 

Лошака, Г. Мазуренко, Л. Морозової, М. Радиша, І. Твердохліб, Д.  Шолдри, В. Даувальдер; 

хореографа і діяча кіномистецтва В. Авраменка, балетмейстера С. Лифаря; архітектора В. 

Січинського, етнографа Ю. Шумовського
5
. В Україні в межах Державної програми «Повернуті 

імена» Національна комісія разом з відповідними установами організувала виставки-

                                                           
1
 Дибчук Л. В. Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури 

незалежної України (1991–2005 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія Укра- їни». Тернопіль, 

2006. С. 14–15. 
2
 Горєлов Д. М. Вплив організацій української діаспори на розвиток громадянського суспільства в Україні. 

Стратегічні пріоритети. 2011. № 3 (20). С. 37. 
3
 Совінська Н. В. Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури незалежної 

України (1991–2001 рр.): автореф. дис.. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Чернівці, 2002. С. 7.  
4
 Совінська Н. Роль діаспори в поверненні на Україну історико-культурних цінностей із країн Західної Європи. 

Діаспора як чинник утвердження України у міжнародній спільноті. Перша міжнародна наукова конференція. 8–10 

березня 2006 р., м. Львів, Україна. Збірник доповідей. Львів: Сполом, 2006. С. 436–437. 
5
 Совінська Н. Роль діаспори в поверненні на Україну історико-культурних цінностей із країн Західної Європи. 

Діаспора як чинник утвердження України у міжнародній спільноті. Перша міжнародна наукова конференція. 8–10 

березня 2006 р., м. Львів, Україна. Збірник доповідей. Львів: Сполом, 2006. С. 437. 
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презентації, науково-практичні конференції, видала монографії, збірники статей і документів, 

присвячені українським діячам культури і науки, спадщина яких повертається в Україну (Г. 

Мазуренко, І. Багряного, Л. Морозової, П. Капшученка, М. Кричевського, М. Бутовича, М. 

Радиша, В. Авраменка, В. Барки, І. Твердохліб, С. Сірополка, Б. Лепкого та ін.)
1
. 

За сприяння Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України в нашу 

державу було повернуто величезний архів Державного центру УНР, який свого часу уряд УНР 

передав до Національного архіву Канади на депозитне зберігання
2
. 

Повернення на історичну батьківщину політичного архіву української еміграції – велика 

історико-культурна подія, що стала можливою завдяки проголошенню України незалежною 

державою і припиненню у результаті цього повноважень уряду УНР у вигнанні. 

Зарубіжні вчені також беруть активну участь у становленні та розвитку демократичних 

інститутів незалежної України, ринковій трансформації економіки, діляться досвідом зі своїми 

колегами в культурній, науковій та освітній сферах. Вагомий внесок у розвиток освіти, науки і 

культури України зробили наукові установи та інституції діаспори, серед яких Наукове 

товариство ім. Тараса Шевченка (НТШ), Українське історичне товариство (УІТ), Міжнародна 

асоціація україністів (МАУ), Світовий конгрес українців (СКУ), Світова наукова рада (СНР), 

Українська вільна академія наук (УВАН), Канадське товариство українських робітничих 

досліджень (КТУРД) та ін.
3
. 

Однією з визначних подій на шляху до єднання і консолідації всіх національних сил став 

проведений під егідою Ака- демії наук УРСР у 1990 р. Перший конгрес Міжнародної асоціації 

україністів. Конгрес зібрав близько двохсот учених із 23 країн світу. На засіданнях 

обговорювалося широке коло тем, пов’язаних з історією України, її наукою, духовною і 

матеріальною культурою, гострими проблемами сьогодення, перспективами розвитку сучасного 

українознавства. 

21–24 серпня 1992 р. в Києві відбувся І Всесвітній форум українців, на якому було 

створено координаційний орган світового українства – Українську всесвітню координаційну 

раду (УВКР), головою якої обрали відомого громадського діяча І. Драча, а до її складу увійшло 

понад 11 представників від західної і східної діаспор. Рада стала ініціатором низки 

загальнокультурних заходів. Виїзні засідання УВКР у Чигирині (1993), Батурині (1994) 

розпочали громадсько-державний рух з відродження давніх українських столиць. На 

державному рівні відзначено 350-річчя від дня народження гетьмана І. Мазепи, 400-річчя від 

дня народження Б. Хмельницького, навесні 1995 р. на Харківщині відбулося свято 

«Слобожанський Великдень» тощо. 

Отже, роль української діаспори в етнокультурних процесах в Україні в кінці 1980-х – 

1990-х роках є вагомою. Насамперед це стосується її діяльності у розбудові мовної освіти в 

Україні, розширенні соціального статусу української мови та її утвердженні як єдиної державної 

мови, руйнуванні стереотипів про українців, критиці комуністичної ідеології. 

Завдяки виступам у ЗМІ, розвідкам у часописах («Новий шлях», «Розбудова нації», 

«Самостійна Україна», «Табір», «Український скиталець» тощо) підвищувався інтелектуальний 

рівень наших громадян. За роки незалежності в Укра їну повернуто сотні тисяч раритетних 

видань, особистих архівів, творів мистецтва видатних діячів нашого народу, надіслано рідкісні 
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 Совінська Н. Роль діаспори в поверненні на Україну історико-культурних цінностей із країн Західної Європи. 

Діаспора як чинник утвердження України у міжнародній спільноті. Перша міжнародна наукова конференція. 8–10 
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2006. С. 15. 
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примірники періодики. Так, за період з 1993 р. по 1998 р. в Україну за сприяння діаспори 

передано 106476 одиниць наукових цінностей (7174 праці – з Європи). Це дає змогу заповнити 

«білі плями» української історії, літератури, культури, мистецтва тощо, сприяє збереженню 

історичної пам’яті, становленню національної ідентичності та формуванню національної 

самосвідомості українців, допомагає позбутися відчуття власної меншовартості та визнати себе 

європейцями, гідними повноправного творчого життя в незалежній державі. 

Українська діаспора взяла активну участь у створенні цілої низки громадсько-

політичних, освітніх, культурних, мистецьких, молодіжних, спортивних організацій і об’єднань, 

зокрема у відновленні «Пласту», метою яких є розвиток демократичних інститутів незалежної 

України, ринкова трансформація економіки, обмін досвідом зі своїми колегами у культурній, 

науковій та освітній сферах, національно-патріотичне виховання та самовиховання української 

молоді. Наслідком встановлення більш тісних зв’язків з українською діаспорою стало пізнання 

культури, створеної нею, опанування і впровадження кращих надбань українців за кордоном в 

материкову систему національної культури. Співпраця з діаспорою сприяє духовній 

консолідації українців усього світу в інтересах відродження, збереження й примноження 

національно-культурних традицій власного народу. 

 

 

8.2. ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМИН 

УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ТА УКРАЇНИ (1985–1995) 

 

Етнокультурними вважаються всі процеси, що відбуваються в результаті історичного 

поступу етносу, передусім розвиток мови, освіти і виховання, звичаїв і традицій, історії та 

культури, науки, релігії, політичних, міграційних, економічних процесів, становлення держави 

та захист території і державних кордонів тощо. 

Етнокультурні процеси в Україні у період від середини 80-х до середини 90-х років ХХ ст. 

відбувалися на фоні важливих соціально-історичних подій, таких як: криза тоталітарно-

комуністичної системи, розпад СРСР, перебудова, переоцінка культурно-історичних цінностей, 

здобуття незалежності та розбудова Української держави. Тож цей період загалом можна 

охарактеризувати як перехідний етап зміни радянсько-комуністичної системи на нову 

демократичну модель етнокультурного розвитку незалежних держав і, зокрема, України
1
. 

У сфері етнокультурних взаємин діаспори з Україною можна виділити як періоди більш 

тісної співпраці, так і зменшення зацікавленості у взаємовідносинах, проте, всупереч усьому, 

вони ніколи не припинялися. Основна увага зосереджувалася на дипломатичних, економічних, 

інформаційних, культурних, мовних, освітніх, наукових та організаційних взаємозв’язках 

України та діаспори. Діаспора завжди впливала на міжнародну політику на користь України й 

була дієвим політичним та економічним інструментом впливу на збереження і розвиток 

української етнокультурної самобутності в країнах проживання українців. 

Процес консолідації української діаспори на шляху допомоги у розбудові Української 

національної незалежної держави розпочався ще у другій половині 60-х рр. ХХ ст. Активну 

участь у цих процесах брали громадські та громадсько-політичні організації, політичні партії, 

релігійні, освітні, наукові та молодіжні об’єднання. Вони захищали права емігрантів, 

підтримували і розвивали українську національну ідентичність, мову, культуру та культурні 

надбання та традиції українців, що було надзвичайно важливим для збереження і розвитку 

української етнокультурної самобутності у подальшому. 

                                                           
1
Баран В., Даниленко В., Смолій В. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і pp.). Україна крізь віки. Т. 13. 

Видавничий дім «Альтернативи». Київ. 1999. 303 с. 
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Кінець 70-х – середина 90-х рр. ХХ ст. став часом масштабних міжнародно-інформаційних 

кампаній української діаспори, спрямованих на захист прав людини, поширення в країнах 

еміграції правдивої історії України, дискредитацію радянського режиму та відродження 

державної незалежності України. Від середини 80-х до середини 90-х рр. закордонні українці 

почали виявляти підвищений інтерес до співробітництва з Україною. Зі здобуттям незалежності, 

починаючи з 1991 р., стосунки діаспори та України активізувалися. Проте, згодом 

зацікавленість трохи зменшилася, адже повільні зміни на шляху етнокультурного розвитку та 

міжкультурної взаємодії та фактична неспроможність Української держави належно 

підтримувати українців за межами України, розчарували і сповільнили активну співпрацю. 

Міністр закордонних справ України Г. Удовенко (на посаді з 25.08.1994 – 17.04.1998) зазначав, 

що «за роки незалежності відчутно скоротилися зв’язки нашої країни із закордонним 

українством. Закордонні українці втратили інтерес до співробітництва з Україною, який був 

характерним наприкінці 80-х та на початку 90-х років ХХ ст. Все більше виявлялися ознаки 

певного розчарування, пов’язані з повільними темпами розбудови та розвитку нашої держави, 

фактичної неспроможності України надавати належну підтримку українському загалу за її 

межами»
1
. 

Загалом, розвиток стосунків між діаспорою та Україною протягом 80-х – 90-х років можна 

умовно поділити на два періоди. 

Перший період (1985–1991 рр.) кризи комунізму та початок лібералізації радянської 

України. Він почався 1985 р., коли в Союзі Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) 

розпочалися демократичні реформи М. Горбачова, що згодом призвели до розпаду 

комуністичної імперії та здобуття незалежності пострадянськими республіками
2
. Останні роки 

існування союзних республік у складі деградуючого СРСР стали перехідними, адже у цей час 

відбувалася трансформація геополітичних, етносоціальних і світоглядних поглядів та 

формування уявлень про подальший розвиток етнокультурних, соціоетнічних, 

етнонаціональних, релігійних та державно-політичних процесів у постсоціалістичних країнах. Зі 

зміною геополітичних орієнтирів з’явилася потреба у пошуку, появі й розвитку нових шляхів 

етнокультурного розвитку народів та склалися сприятливі передумови для пожвавлення 

стосунків з діаспорою. Основою закордонних українських національно-державницьких 

об’єднань діаспори були державні установи у вигляді реформованого Державного Центру 

Української Народної Республіки (ДЦ УНР), що діяв поза межами України протягом 1921–1992 

рр., займаючись консолідацією світового українства, його політичних та громадських об’єднань, 

наданням українському народу допомоги у викритті тоталітарного режиму в СРСР, 

інформуванням міжнародної спільноти про антидемократичні дії органів радянської влади 

проти українців, мобілізацією зусиль урядів, міждержавних урядових та міжнародних 

організацій на демократизацію суспільно-політичного ладу в УРСР. 

Другий період (1991–1995 рр.) взаємовідносин настав після здобуття незалежності. У 1991 

р. після краху плану перебудови та розпаду СРСР і відновлення незалежності союзних 

республік розпочався період подальшої розбудови державності на основі національної ідеології, 

відбувалася зміна векторів як внутрішньодержавної, так і міжнародної політики. Пострадянські 

республіки мали вибудувати план подальшого стратегічного розвитку, нові ідеологічні 

платформи та шляхи розвитку тощо. З проголошенням Акту незалежності України національно-

визвольна боротьба за державний суверенітет України не завершилася, а лише перейшла на 

новий рівень, адже наслідки впливу радянської ідеології на свідомість українців не викоренені 

навіть зараз, через понад чверть століття по тому. Національна еліта, яка змушена була виїхати з 

України у період тотальних переслідувань українських націоналістів і переховуватися за 
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 Удовенко, Г. Й. В ім’я України: збудуймо українську державу в Україні. Перша міжнар. наук. конф. Діаспора як 
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кордоном, почала повертатися в Україну і робити певні кроки на шляху розбудови української 

держави. 

Протягом 1985–1991 рр. радянська етнокультурна політика була орієнтована не лише на 

нівелювання українських етнокультурних цінностей, а й на зміну простору історичної пам’яті, 

світоглядних (релігійних) орієнтацій, ментальності соціуму. Хоча радянський уряд 

недооцінював вплив української діаспори на розвиток етнокультурних процесів, проте діаспора 

мала великий потенціал і завжди відстоювала інтереси українців у всьому світі, тим самим 

впливаючи на хід етнокультурних процесів в Україні
1
. 

У радянській Україні культура як система загальнолюдських, духовних і матеріальних 

цінностей зазнала суттєвих трансформацій і втрат. Етнокультурні цінності, що не відповідали 

партійно-номенклатурної ідеології, були практично вилучені зі вжитку. Етнокультурні процеси 

на українській етнічній території відбувалися під контролем радянської влади. На українській 

етнічній території жили лише радянські люди і лише графа «національність» у паспорті 

свідчила про їхнє етнічне походження та й то не завжди, бо етнічність часто приховувалась. 

Українська етнічна територія, мова, освіта, культура, мистецтво, політика, армія тощо були 

заідеологізовані, денаціоналізовані, радянізовані, комунізовані та переважно зросійщені. 

Етнокультурна динаміка росту населення змінювалась у напрямку зменшення української 

та збільшення російської етнокультурної компоненти. Радянська етнокультурна політика 

призвела до того, що питома частка українців у складі населення УРСР складала лише 72,7%; 

кількість росіян зросла до 11 млн; сфера вживання української мови звузилася, у 1989 р. лише 

87,7% українців вважали рідною українську мову, відповідно 12,3% російську; населення 

поділилося на україномовних українців (40%), російськомовних українців (33–34%) та 

російськомовних росіян, що мешкали в Україні (20–21%); суспільна думка щодо проблеми 

державного суверенітету теж розділилася: Україну як суверенну державу бачили прихильники із 

північних, центральних та західних регіонів, а у складі СНД чи то інших міждержавних 

утворень бачили переважно мешканці східної, південної та частково центральної України
2
. 

Українська нація у середині 1980-х р. опинилася на порозі повної етнокультурної 

асиміляції і потребувала допомоги на демократичному шляху «горбачовської перебудови» та 

зазнала масштабних етнокультурних змін на цьому перехідному етапі побудови міжетнічних 

взаємин
3
. 

Українська мова, національна освіта, вітчизняна гуманітарна наука, етнічна культура 

українців у радянській Україні перебувала у сутужному стані, оскільки панувала офіційна 

марксистсько-ленінська ідеологія, яка жорстоко регламентувала все в СРРС. Головним 

завданням тоталітарного режиму було асимілювати українців, знищити їх етнокультурні 

традиції та перетворити їх на «радянський народ» – будівників «світлого комуністичного 

майбутнього»
4
. 

Саме у тому, щоб «зберегти українськість в українцях» свою місію і бачили представники 

української діаспори, що перебували за межами материкової України. Але незважаючи на 

відірваність від батьківщини, та власну асимільованість, вони зберегли свою етнічну та 
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національну ідентичність та спрямовували свої творчі, моральні та матеріальні зусилля на 

сприяння розвитку етнокультурних взаємовідносин із підрадянськими українцями. 

Головними напрямками взаємодії України та діаспори була взаємодія інституцій, 

передусім дипломатичних, релігійних, культурних, освітніх, наукових, молодіжних, спортивних 

та ін. 

Закордонне українство організувало і провело комплекс міжнародно-інформаційних 

кампаній і акцій, метою яких було добитися підтримки державної незалежності України шляхом 

популяризації національної історії і культури та дискредитації політики органів влади СРСР 

щодо українського народу. Серед них, зокрема, чільне місце займали кампанія з висвітлення 

правди і вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, акція висвітлення 

правди про жертв сталінських репресій, «Акція деколонізації СРСР»
1
, кампанія допомоги 

жертвам Чорнобильської катастрофи та ін.
2
 

Потужним чинником, що спричинив вкрай негативну реакцію, підірвав довіру до 

радянської влади та пробудив усвідомлення українцями власних національних інтересів, 

підвищення активності зрілих політичних сил та їх згуртування як в Україні, так і за кордоном 

стала аварія на ЧАЕС 1986 р. За короткий час опозиційні політики перетворили Чорнобиль на 

зрозумілий символ-ілюстрацію граничної кризи в усіх сферах життя, відбувся духовний, 

економічний, інформаційний струс – Чорнобиль
3
. 

Релігійні інституції діаспори, передусім Українська греко-католицька церква (УГКЦ), 

Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), Українська православна церква США 

(УПЦ), УГПЦ Канади, Українське євангельсько-баптистське об’єднання Північної Америки, 

Український народний союз, Український братський союз та ін. ставили собі за мету відродити 

українське релігійне життя та добитися легалізації в УРСР української православної церкви, 

продемонструвати моральну підтримку українським віруючим в радянській Україні з боку 

зарубіжних українців та міжнародної громадськості
4
. 

Молодіжні організації завжди сприяли всебічному патріотичному самовихованню, 

об’єднуючи на засадах християнської моралі молодь в Україні та діаспорі. Передусім це 

молодіжна пластунська організація «Пласт» та Спілка української молоді (СУМ). По всій країні 

прокотилася хвиля голосних акцій, направлених проти існуючого комуністичного режиму. Це 

був період гострого протистояння з владою, коли утверджувалася національна символіка, 

національна самосвідомість, відроджувалася національна культура. Часто активістів 

арештовували, судили, міліція розганяла масові акції національно-демократичного спрямування. 

Відомий студентський страйк в жовтні 1990 р. (т.зв. «Революція на граніті») відбувався при 

активній участі снумівців-студентів й закінчився падінням радянського уряду. Діяльність 

молодіжних організацій активізувалась передусім у суспільному, культурному, спортивному, 

міжнародному тощо напрямках й була спрямована на відновлення й розбудову української 

державності
5
 
6
. 

У 1991 р. змінився хід української історії. Етнокультурний розвиток стабілізувався і почав 

набувати позитивних тенденцій. Але посттоталітарний і постгеноцидний спадок СРСР 

продовжив гальмувати подальший розвиток. Зрештою, збройна та інформаційна агресія 

Російської Федерації проти України, що розпочалася 2014 р. й продовжується досі, вкотре 
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підтвердила, що там, де були недопрацювання у сфері культурно-державницькій політиці, 

запанував «русский мир»
1
. 

З відродженням державності стосунки України та діаспори значно пожвавилися. Нова 

влада дуже добре розуміла позитивний вплив діаспори, адже «діаспора є потужним 

державотворчим фактором розвитку, дієвим інструментом політичного, економічного та 

культурного впливу в країнах проживання, а також ефективним інструментом для утвердження 

позитивного іміджу держави на міжнародній арені»
2
. 

Тому, на початку 90-х розпочалося повернення в Україну творчої інтелігенції, а також 

етнокультурних цінностей, що були вивезені з України у повоєнні та режимні роки. Зокрема, 

історико-культурної спадщини, колекцій мистецьких творів, архівних документів та матеріалів, 

періодики, праць вчених та дослідників, таких як П. Яцик, Е. Гуцуляк, М. Гоян та ін. 

У цей час справжнім історичним етнокультурним феноменом та світоглядно-ідеологічним 

рухом став український націоналізм. Націоналісти після розпаду СРСР очолили українські 

національно-патріотичні сили у боротьбі за розбудову української державності та утвердження 

української національної ідеї. Одним із таких харизматичних лідерів стала Я. Стецько, яка після 

повернення в Україну у 1991 р. стала Головою Проводу Організації Українських Націоналістів 

(ОУН бандерівська), а з 1992–2003 рр. була Головою політичної партії Конгресу Українських 

Націоналістів (КУН). У той непростий час ОУН (б) та КУН відігравали провідну ідеологічну 

роль у розвитку українського націоналізму в незалежній Україні, а ДЦ УНР діяти за кордоном 

перестав у 1992 р.
3
 

Після розпаду СРСР Росія оголосила себе його єдиною правонаступницею, разом із цим 

привласнивши як державний золотий фонд, так і борги, дипломатичні служби і посольства, 

торгівельно-економічні представництва та культурно-просвітницькі центри тощо. Тому Україна 

з метою збереження української етнічної ідентичності повинна була створювати нові власні 

спеціальні державні відомства, що уповноважені займатися розвитком діаспори, налагоджувати 

діяльність дипломатичних служб, облаштовувати приміщення для діаспорних осередків тощо. 

Ці об’єднання повинні були розробляти спільні програми співпраці (фінансово-економічні, 

бізнесові, культурно-просвітні, соціально-політичні, репатріації тощо); проводити різні форуми, 

конгреси, конференції як засіб вироблення механізмів співпраці та запозичення й обміну 

досвідом; організовувати системний обмін студентами та викладачами, а також науковою 

літературою та інформацією; сприяти створенню новітнього інформаційного продукту та 

інтерактивних технологій; брати активну участь у виборчих процесах в Україні в ролі 

міжнародних спостерігачів, таким чином сприяючи демократизації державно-політичних 

інституцій. Проте державою коштів на це майже не виділялися, тому що було занадто багато 

невирішених внутрішніх проблем і стосунки між Україною та діаспорою зберігалися значною 

мірою на ініціативі міжнародних громадсько-політичних об’єднань та благодійних організацій. 

Після проголошення незалежності взаємини між діаспорою й Україною налагодилися 

передусім у сфері науки і освіти, продовжили свою роботу різні фундації, що сприяють 

розвитку української освіти за кордоном, допомагають поширенню у світі правдивої інформації 

про український народ. На державному рівні створено сприятливі умови для системного обміну 

з діаспорою студентами та викладачами, а також науковою літературою та інформацією. Це 

сприяло взаємному розвитку та підвищенню професійного рівня, а головне – консолідації 
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етнічних українців, репрезентації держави на міжнародному рівні та визнанню її на світовому 

освітньому ринку як повноцінного партнера. 

В Україні з 1991 р. запрацювали науково-дослідні установи, що займалися проблемами 

українознавства та налагоджували контакти з представниками української діаспори. Зокрема, це 

Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України (МОН 

України) у Києві під керівництвом професора П. Кононенка. Інституція була утворена 1992 р. і 

займалася міждисциплінарними дослідженнями України, українців і світового українства, 

досвіду етнічного культуротворення та впровадження здобутків українознавства в освітню 

практику, а також координацією співпраці з українознавчими центрами та інституціями в усіх 

країнах розселення українців
1
. 

Прикладом взаємовигідної співпраці з діаспорою стало отримання в дар науковій 

бібліотеці НДІУ від Теодосія, Анастасії та Лідії Онуферків унікальної книжкової колекції з 

приватної книгозбірні родини Онуферків. 

Також була налагоджена тісна співпраця між діаспорою і Центральним державним архівом 

музею літератури та мистецтва (ЦДАМЛМ), який отримав твори українських діаспорних 

вчених. Щороку завдяки діаспорі збагачувалися фонди художніх, історичних, краєзнавчих 

музеїв, бібліотек, картинних галерей, заповідників та інших закладів культури України. 

Наприкінці 1992 р. уряд України прийняв рішення про утворення спеціалізованого 

державного органу – Національної комісії, що мала обстоювати державну політику в галузі 

культурних цінностей та вживати заходів для повернення на історичну батьківщину культурних 

надбань і їх належного збереження. Основним аспектом у її діяльності стала робота з творчою 

українською діаспорою
2
. 

Крім того, українська діаспора продовжує матеріально підтримувати Український Вільний 

Університет (УВУ) у Мюнхені. Так, для виконання магістерських та докторських робіт до УВУ 

запрошуються випускники вищих навчальних закладів та науковці з України, різко зростає 

кількість українських студентів-емігрантів не лише з України, а й з інших еміграційних колоній 

для обміну досвідом та підвищення свого фахового рівня. 

Також продовжує свою роботу Фундація УВУ в Нью-Йорку, заснована ще 1975 р. «Такі 

інституції, як Фундація УВУ в Нью-Йорку на чолі з професором Володимиром Стойком, і далі 

підтримують єдиний у світі вищий український навчальний заклад за межами рідної землі, інші 

збирають кошти на навчання й стажування молоді з України за кордоном. А колишній 

стипендіат КоДУС-у торонтський правник Володимир-Юрій Данилів склав щедрі пожертви на 

уфундування кафедри українознавства в канадському університеті, чим ствердив одну з 

важливих рис українського солідаризму […]. Фундацією УВУ в Нью-Йорку тільки за період з 

1980 до 2003 рр. включно виділено стипендії студентам з США, Канади, Франції, Польщі, Італії, 

Німеччини, а з 1991 і з України, у сумі 2 мільйони 403 тисячі 665 доларів. А ще ця Фундація 

протягом одинадцяти років організовувала студійну програму під назвою «Стежками батьків по 

Європі», допомагала у виданні просвітницької літератури тощо. Так, уже майже 15 років існує 

незалежна Українська Держава, яка готує спеціалістів найрізноманітніших професій для різних 

галузей народного господарства, науки та культури. Але жертовність української діаспори й 

надалі залишається важливим джерелом творення справжньої української національної еліти»
3
. 
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Українська діаспора після проголошення незалежності України активізувала свої 

намагання допомогти у становленні демократії та громадянського суспільства
1
. Цю роль у цей 

період на себе перебрали закордонні громадські організації, які поклали на себе обов’язки 

держави, «забезпечуючи координацію діяльності структур в Україні і поза нею, розробку 

програми співпраці, сприяли консолідації світового українства», вважає директор 

Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету 

«Львівська політехніка» І. Ключковська
2
. Також вона наголошує, що «роль держави у питанні 

стосунків з українською діаспорою є незаперечною, проте слід також наголосити на значенні 

громадських організацій, які фактично впродовж останнього десятиріччя поклали на себе її 

обов’язки, забезпечуючи координацію діяльності структур в Україні і поза нею, розробку 

програми співпраці, сприяли консолідації світового українства»
3
. 

Найвідоміші з них: Світовий Конгрес Українців (СКУ), Світовий Український Визвольний 

Фронт (СУВФ), Українська Всесвітня Координаційна Рада (УВКР), Світова Координаційна Рада 

Ідеологічно Спорідненних Націоналістичних Організацій (СКР ІСНО), Антибільшовицький 

Блок Народів (АБН), Всесвітня Антикомуністична Ліга (ВАКЛ), Український Конгресовий 

Комітет Америки (УККА), Ліга Визволення України (ЛВУ), Українсько-Американська 

Координаційна Рада, Комітет Українців Канади (КУК), Союз Українських Організацій Австралії 

(СУОА), Координаційний Осередок Українських Громадських Центральних Установ Європи 

(КОУГЦУ Європи), Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) та ін. 

Значну роботу для розбудови української церкви у вільній Україні, зробив Глава УГКЦ 

Л. Гузар, який 46 років прожив  у вимушеній еміграції, проте постійно хотів повернутися на 

батьківщину, переймався релігійними справами та докладав великих зусиль для збереження 

українськості. У 1993 р. блаженніший повернувся в Україну і спрямував усі свої сили на 

утвердження української церкви в Україні, передусім перенісши управління УГКЦ до Києва. 

Незалежність українського православ’я від Російської церкви в Україні також виборювала 

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) на чолі з патріархом 

Київським і всієї Руси-України Філаретом. Все це сприяло створенню у 2018 р. Автокефальної 

Православної Церкви України (ПЦУ) та отриманню нею Томосу від Вселенського Патріарха 

Варфоломія. 

В результаті аналізу особливостей етнокультурних взаємин «Україна – Діаспора» у період 

від середини 80-х до середини 90-х років ХХ ст., було сконструйовано певну теоретичну 

модель. Її можна охарактеризувати як поступовий перехід взаємовідносин України з діаспорою 

від спорадичних, підпорядкованих тоталітарній адміністративно-командній системі контактів до 

системної й комплексної взаємовигідної співпраці на демократичних засадах. Доведено, що 

діаспора стала важливим чинником збереження української етнокультурної самобутності у світі 

та важливим фактором динаміки етнокультурного розвитку на материковій Україні. Виявлено, 

що у результаті цих взаємовідносин між Україною та діаспорою виникає спільний 

етнокультурний простір, який сприяє збереженню та розвитку української ідентичності та 

комплексу етнокультурних взаємин. Простежено етнокультурні зміни, що сталися у кризовий 

період розпаду СРСР і нові проблеми, що з’явилися перед Україною на переломному етапі 

розвитку. Доведено, що в цей період вирішенню як внутрішніх, так і зовнішніх проблем України 

сприяла українська діаспора. 
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Стосунки України з діаспорою розглянуто у ключових сферах етнокультурних взаємин 

загалом. Виділено два основних етапи етнокультурного державно-політичного розвитку 1985–

1991 рр. та 1991–1995 рр. Виявлено, що взаємовідносини України та діаспори до і після 

здобуття незалежності Україною докорінно відрізнялися. Зміни відбувалися в усіх сферах 

життєдіяльності, зокрема у культурному просторі, літературі, мистецтві, освітній системі, 

наукових установах, церковних і релігійних організаціях, спорті, ЗМІ, дипломатичних 

представництвах, громадських товариствах, молодіжних організаціях, родинних зв’язках тощо. 

На першому етапі взаємостосунки України з діаспорою були дуже далекими і спорадичними та 

відбувалися лише під наглядом спецслужб. Головним посередником у цих міжнародних 

міжетнічних взаєминах була радянська влада. Безконтрольних взаємин з діаспорою не було і не 

могло бути, всі зв’язки (офіційні, родинні, культурні та інші) контролювалися спеціальними 

службами. Зокрема, в Україні відбувалися політичні репресії, мовне і культурне зросійщення, а 

національна еліта була змушена виконувати настанови компартії СРСР. Українцям за межами 

України теж загрожувала асиміляція (мовна, культурна, релігійна та ін.). Тому, для збереження 

власної етнічної ідентичності українці діаспори об’єднувалися в громади для відстоювання 

своїх прав і свобод. Відбувалося всесвітнє духовне, культурне й релігійне єднання українства 

задля вирішення проблем, пов’язаних із розбудовою суверенної держави. На другому етапі, 

тобто після здобуття незалежності взаємостосунки України і діаспори значно змінилися, 

зокрема з’явився спільний етнокультурний простір, що об’єднав зусилля України і діаспори у 

боротьбі за становлення сильної й вільної країни. Передусім продовжилася, як в середині 

країни, так і за її межами, боротьба за повернення, збереження та відродження національних 

етнокультурних цінностей, традицій, звичаїв та обрядів, етнічної та національної ідентичності, 

повернення спадку репресованої творчої інтелігенції, налагодження міцних і різнопланових 

зв’язків з діаспорою, розбудову міжнародного іміджу, подолання наслідків насильницької 

асиміляції у межах мовної, освітньої, наукової, культурної, релігійної, духовної сфер тощо. 

Отже, в результаті досліджень проаналізовано особливості взаємин української діаспори 

та України в період кризи комунізму й лібералізації радянської системи та представлено 

теоретичну модель етнокультурних взаємин «Україна – Діаспора» у період від середини 80-х до 

середини 90-х років ХХ ст. Згідно запропонованої моделі простежено, що в умовах краху 

тоталітаризму в Україні розпочалося відродження активних етнокультурних зв’язків 

(дипломатичних, освітніх, наукових, культурних тощо), порівняно зі спорадничними і 

контрольованими тоталітарною системою зв’язками попереднього періоду. З’ясовано, що 

остаточна ліквідація СРСР відкрила для України велике вікно можливостей, але тоталітарний 

спадок і пострадянські реалії певною мірою зупинили позитивну динаміку цих змін. Виявлено, 

що попри всі перешкоди українська діаспора в кінці ХХ на поч. ХХІ ст. активно допомагала 

українцям відновлювати і розвивати свою державність, культуру, традиції й доклала значних 

зусиль для викорінення постімперського та пострадянського спадку та позитивно вплинула на 

хід етнокультурних процесів в Україні й створення спільного етнокультурного простору, що 

сприяло відновленню та розбудові Української національної держави. 
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РОЗДІЛ 9. 

ВПЛИВ НЕОГОЛОШЕНОЇ РОСІЙСЬКО – УКРАЇНСЬКОЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ НА 

СУЧАСНІ ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ 

 

9.1. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ НАСЛІДКИ АГРЕСІЇ 

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СУПРОТИ УКРАЇНИ 

 

Україна перебуває у самісінькому центрі цивілізаційного протистояння, тому вона має 

швидше реагувати на агресію РФ. На нашу думку, найголовнішими суспільно-політичними та 

етнокультурними наслідками війни на сході України у 2014–2019 рр. є значне посилення низки 

визначальних факторів. 

Перший – мілітарний. Найкращим захисником України й українців є не міжнародні 

меморандуми, договори, пакти і домовленості, а Збройні сили України (далі ЗСУ). Тільки 

українська армія є надійним гарантом Української Самостійної Соборної Держави. Союзники 

можуть зрадити, а патріотична, професійна, добре вмотивована українська національна армія 

завжди буде на сторожі української державності. Майже 23 роки ЗСУ цілеспрямовано 

знищувалися, розкладалися, обкрадалися й упосліджувалися, але прийшов час випробувань й 

українські військовики та добровольці зупинили ворожу навалу й продовжують утримувати 

східний фронт. Тому українська армія має бути достатньо профінансована, переозброєна, 

реформована й українізована. На нашу думку, в суспільстві має бути лише п’ять привілейованих 

й найбільш високооплачуваних професій: військовослужбовці, правоохоронці, вчені-науковці, 

медики і педагоги, а не топ-чиновники, народні депутати Верховної Ради України чи судді всіх 

інстанцій тощо
1
. 

Одним із головних факторів кардинального оновлення ЗСУ є вітчизняний військово-

промисловий комплекс (далі – ВПК). Саме Україна за часів тоталітаризму була одним із 

найбільших центрів радянського ВПК. Після дезінтеграції СРСР для українського ВПК настали 

скрутні часи. Незважаючи на ці негаразди, Україна близько 20 років перебувала у топ-десятці 

експортерів зброї і військового спорядження. Але все це було не розвитком її ВПК, а його 

стагнацією і деградацією (оскільки він існував за рахунок радянських технологій і продажу 

старих воєнних запасів)
2
. 

Врешті-решт, прийшов час кардинальних змін й оновлення. Ми стовідсотково 

погоджуємося з П. Гай-Нижником, що Україна якнайшвидше має відновити, модернізувати і 

посилити ВПК, перевести його на сучасні інноваційні технології, розпочати виробництво не 

лише оборонного, а й наступального озброєння
3
. П. Гай-Нижник пропонує свій алгоритм 

посилення мілітарної міці Української держави: «Слід негайно сформувати підрозділи т.зв. 

кібервійськ та військ електронної протидії, започаткувати створення космічних військ та 

відповідних науково-технічних лабораторій, налагодити виробництво протитанкової зброї, 

відродити військово-морські сили, яким не варто зосереджуватися цілковито у Криму, і досвід 

2014 року це підтверджує. Нагальною потребою є скоординувати зусилля усієї держави на 

відновлення сучасних військово-повітряних сил і так званої стратегічної системи 

протиповітряної оборони, зокрема поставити на озброєння ракети середньої дальності. Йдеться 

про створення, наприклад, високоточної і потужної неядерної зброї/комплексу засобів, здатних 
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завдати швидкого й нищівного удару по критичній інфраструктурі ймовірного агресора (хімічні 

заводи, дамби, ядерні та інші електростанції, важливі урядові та військові об’єкти, центри 

управління, зв’язку, забезпечення тощо). Україні необхідно вже тепер узятися за створення 

неядерних ракетних систем із потенційною дальністю дії близько 2500 – 4000 км тощо. У 

перспективу має бути закладено й щонайшвидша здатність опанування тактичною ядерною 

зброєю. Загалом же військова організація держави, її військово-промисловий комплекс, система 

озброєння ЗСУ тощо потребують не просто перебудови, вони потребують відбудови її з нуля, за 

нормами і стандартами нового часу»
1
. 

Зрештою, це революційне оновлення ЗСУ і ВПК допоможе Україні перетворитися з 

потенційного регіонального лідера у найближчій перспективі після перемоги над РФ у потужну 

світову державу. 

Другий чинник – державницький. Лише правова, демократична, інноваційна, заможна 

держава може гарантувати Україні й українцям поступальний розвиток, збереження української 

самобутності та геополітичну суб’єктність. На жаль, наразі Українська держава за своєю 

сутністю є кланово-олігархічною, тому вона потребує нагального реформування. За чверть 

століття свого сучасного розвитку Україна перетворилася на квазідержаву з кланово-

олігархічною економікою і управлінням, типову бідну країну т.зв. «третього світу», яка 

приречена лише на зубожіння і вимирання. Якщо олігархів та їхніх поплічників влаштовує така 

ситуація, то переважну більшість українців і особливо їх пасіонарну частину такий стан 

держави не задовольняє. Тому ця неможливість еволюційним шляхом здолати важкий спадок 

колоніалізму і тоталітаризму призвела до виникнення революційних передумов. Зрештою, 

антикучмівські виступи у 2000–2002 рр., Помаранчева революція 2004–2005 рр. – це своєрідні 

підготовчі етапи, які призвели до революційного зриву на зламі 2013–2014 рр. –Української 

Національної Революції початку XXІ ст.
2
. 

Час, який сплинув після завершення Євромайдану, як слушно з цього приводу зазначав 

Я. Потапенко, чітко продемонстрував: олігархічно-корупційну систему нова влада демонтувати 

не наважується, як і проводити кардинальні реформи й люстрацію. На його думку, Революція 

гідності і спроби окремих олігархів одразу після революційних подій максимально розширити 

власні статки та вплив унаочнили очевидну неможливість побудувати сучасну європейську 

демократію й ефективну економіку в Україні без рішучого й остаточного витіснення олігархів 

від планування та реалізації державної політики
3
.  

Разом з тим сучасна російсько-українська війна – це не класичний військовий конфлікт з 

оголошенням війни, переведенням народного господарства на військові рейки, мобілізацією всіх 

наявних ресурсів, суцільним фронтом бойових дій тощо, а гібридне протистояння, коли солдати 

без розпізнавальних знаків захоплюють («віджимають») величезні території, між ворогуючими 

країнами не припиняються дипломатичні, політичні, економічні, культурні зв’язки й одночасно 

ведеться активна інформаційна війна та перманентні відкриті й приховані збройні сутички з 

можливою повномасштабною ескалацією військового конфлікту. Така гібридна війна може 

тривати довго. Тому українцям необхідно повсякчас підтримувати боєготовність свого війська, 

контролювати Східний (Донбас) і Південний (Крим) зовнішні фронти та перейти у наступ на 

внутрішньому – ліквідувати олігархат, подолати наслідки тоталітаризму, колоніалізму та 

зберегти і розвинути самобутність українців
4
. 
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Кланово-олігархічна система функціонує в Україні вже понад два десятиліття. І цілковито 

знищити її одним вольовим рішенням не вийде, оскільки вона проникла в усі сфери політики, 

економіки, культури українського суспільства. Головна риса олігархату – нероздільне 

поєднання великого бізнесу з корупційною владою, монополізація економіки, нищення 

середнього і малого бізнесу, ігнорування ринкових і конкурентних засад в економіці. Внаслідок 

панування кланово-олігархічної системи в Україні відбувається поляризація суспільства, 

«казкове» збагачення жменьки нуворишів і масове збіднення мільйонів пересічних українців, 

деградація держави і перетворення її на сировинний додаток до розвинених економік та 

джерело дешевого працездатного населення. Незважаючи на цей складний діагноз, в України є 

майбутнє. Насамперед треба цілковито ліквідувати кланово-олігархічну систему шляхом 

комплексного вирішення таких проблем: остаточно розділити бізнес і владу, стовідсотково 

оновити політичну еліту, завершити реформування економіки та банківсько-фінансової сфери, 

розвивати конкурентне середовище та середній і малий бізнес. Є нагальна потреба у 

продовженні важливих радикальних змін у державній сфері (виконавчій, законодавчій і судовій 

системах, в усіх гілках влади), оборонного сектору України і правоохоронних органах. Також 

треба раз і назавжди позбавити політичний, економічний, фінансовий, безпековий, 

інформаційний та національно-культурний простір України від явних і прихованих агентів 

впливу РФ
1
. 

Третій елемент – національний. На зламі ХХ–ХХІ ст. головним трендом розвитку людської 

цивілізації є глобалізація. Саме вона має стати рушієм розвитку людської цивілізації, скоротити 

відстань між заможними і бідними країнами, пришвидшити прогрес та втілити інновації в усі 

сфери життя. Але час показав, що неможливо все уніфікувати, а національна компонента 

залишається вагомим чинником як для зовнішньої міжнародної політики, так і для внутрішньої 

розбудови багатьох держав і націй. Зрештою, сам глобалізм виявився не панацеєю від усіх бід і 

негараздів
2
. 

Одним із дієвих чинників становлення української політичної нації є розвиток 

громадянського суспільства, базовою основою якого мають стати свідомі українські громадяни. 

Саме вони створюють між собою горизонтальні зв’язки, тим самим укріплюючи міцне 

підгрунття Української держави й політичної нації. Під час неоголошеної російсько-української 

війни в Україні набув поширення такий феномен як волонтерський рух. Коли у 2014 р. на Сході 

вирішувалася доля Батьківщини, саме добровольчі батальйони і волонтери взяли на себе 

основний тягар боротьби з російськими нападниками та їх посіпаками-терористами й зрештою, 

допомогли зупинити ворожий наступ і стабілізували разом з ЗСУ і Національною гвардією 

України лінію фронту. 

Один з перших волонтерів, засновник однієї із найбільших в Україні волонтерських 

організацій «Батальйон небайдужих» при Свято-Успенському соборі (м. Полтава), архієпископ 

Полтавський і Кременчуцький УПЦ КП Федір (Валентин Бубнюк) розпочав свою волонтерську 

діяльність ще у березні 2014 р., коли зі священиками завантажували продукти та везли їх у Крим 

українським воякам. Дещо згодом вони почали їздити на Схід по кілька разів на тиждень. Тоді 

собор був вщент заповнений продуктами, речами, а скринька для пожертв на війну в кілька разів 

перевищувала потреби церкви, які були в мирний час. Архієпископ Федір переконаний, що 

після війни частина волонтерів все ж відсіється, але багато волонтерських організацій будуть і 
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надалі працювати, це посприяє їх переростанню у великі громадські організації, це допоможе їм 

більше впливати на владу
1
. 

Показовою є історія звитяжної життєдіяльності патріота-націоналіста Ярослава Потапенка 

(1975-2016). Ярослав Олександрович не лише фахово аналізував передумови, перебіг та 

ймовірні наслідки неоголошеної російсько-української гібридної війни, а й практично сприяв 

перемозі над агресором. Він прагнув піти добровольцем на фронт, і пішов би, лише народження 

донечки стримало його. Те, що він не може зі зброєю в руках захищати Україну від нападників і 

терористів дуже дошкуляло Ярославу, тому патріот-націоналіст став справжнім лідером й 

організатором волонтерського руху Переяславщини та відвозив зібрану допомогу на самий 

«передок», і неодноразово потрапляв під ворожі обстріли (в тому число і під Дебальцево). 

Отже, під час найбільш активної фази російсько-української війни саме національний 

фактор гуртував українців і єднав їх лави у боротьбі із знавіснілим і жорстоким агресором. 

В. Путін сподівався, що майже чверть столітня «тиха» денаціоналізація українців призведе до 

зникнення української нації. Але його сподівання виявилися марними. Українці, росіяни, 

кримські татари, євреї, молдавани, поляки, білоруси та інші етнічні спільноти Української 

держави об’єдналися і створили українську політичну націю, яка зупинила путінських 

терористів
2
. 

Четверта складова – етнокультурна. Майже всі завойовники (за винятком литовців часів 

існування Великого князівства Литовського), які колись панували на українських етнічних 

землях, прагнули не лише завоювати українців, а й з часом поглинути їх. З цією метою вони 

насаджували свою мову, культуру, традиції, звичаї, віру тощо. Найбільшої етнокультурної 

дискримінації зазнали українці за радянської доби. З відновленням української державності 

розпочався етнокультурний ренесанс, але дуже швидко він зупинився і почалися стагнаційні 

процеси. Попри шалений наступ ідеологем концепту «русскаґа міра» і глобалізації, байдужості 

корумпованої влади і пересічних громадян, свідомим українцям вдалося зберегти і дещо 

розширити вживання рідної мови та пошанування етнокультурних традицій. Символічно, що 

агресор захопив лише ті терени, де безроздільно панували російська мова і пострадянська ерзац-

культура (т. зв. «совок»). Тому українцям і надалі треба оберігати та розвивати (якісно і 

кількісно) етнокультурну складову національної культури
3
. 

За біблійними переказами, Мойсей сорок років водив свій народ пустелею, допоки не 

помер останній єврей, який пам’ятав єгипетське рабство, і лише потім він привів їх до землі 

«обіцяної». Багато хто з вітчизняних інтелектуалів і політиків пропагує таку тактику дій, суть 

якої полягає у природній зміні людських поколінь. Мовби з часом відійдуть у небуття т. зв. 

«совки», а молодь апріорі виросте патріотами. На превеликий жаль, ця концепція у сучасних 

умовах не працює. За Україну й українців треба боротися повсякчас і на всіх фронтах 

(військових, ідеологічних, інформаційних, економічних, політичних, культурних, освітніх 

тощо). У третьому тисячолітті живемо у глобалізованому світі і не можна відмежуватися від 

нього великою стіною на кшталт т. зв. Берлінського муру. Треба вміти опановувати ситуацією і 

допомагати співвітчизникам ставати згуртованою політичною нацією, нацією переможців! З 

цією метою необхідно культивувати любов до рідної мови й етнокультури, впроваджувати 
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національно-патріотичне виховання від дитячого садочка до вишу та розвивати усвідомлене 

знання української історії
1
. 

У зв’язку з активним наступом на Україну імперської ідеологеми «русскаґа міра» є 

нагальна потреба у розгортанні всебічної українізації. Під українізацією ми розуміємо 

послідовну діяльність держави, спрямовану на розгортання україноцентричної ідеології в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства – політиці, економіці, культурі, освіті, науці, війську, 

поліції тощо
2
.  

Таким чином, українізація – це не лише механічне, одновимірне витіснення російської 

мови з усіх царин і заміна її на українську. Насамперед українізація має стати загальновизнаною 

і офіційною ідеологічною політикою, ідеологічним підґрунттям держави та дієвим засобом 

подолання наслідків російського колоніалізму, радянського тоталітаризму й путінського 

імперіалізму та збереження і розвитку рідної мови, культури, традицій, звичаїв, менталітету і 

самобутності українців
3
. 

П’ятий елемент – релігійний. Російська агресія (війська й інформаційна) суттєво вплинула 

на релігійну ситуацію в Україні. Зважаючи на те, що будь-яка війна, навіть гібридна, несе з 

собою передусім руйнування, смерть, каліцтво, поневіряння та інші страхіття, то як наслідок у 

суспільстві (як на фронті так і у запіллі) відбувається динамічний процес повернення до 

християнських цінностей. Віра у Бога у такі скрутні, переломні часи допомагає людині 

залишатися, передусім, людиною, хоча повсякчас воєнне лихоліття випробовує її на міцність і 

витримку. Як кажуть: «на передку нема атеїстів», а далеко за лінією фронту родичі і друзі щиро 

моляться за життя і здоров’я своїх рідних і близьких. 

Окрім цього загальнодуховного рівня, є ще суто практичний вимір, коли релігія (у нашому 

випадку православне християнство) стає войовничою ідеологією (ідеологічною зброєю) та 

допомагає перемогти супротивника. Якщо наш споконвічний ворог Росія (Московське царство, 

Російська імперія, Радянський Союз, РФ) має власну монолітну церковну організацію – 

Російська Православна Церква (далі – РПЦ), що є надійним інструментом імперсько-

шовіністичної політики В. Путіна, то Україна, на превеликий жаль, не має Єдиної Помісної 

Української Православної Церкви (далі – ЄП УПЦ), і це надзвичайно шкодить вітчизняному 

державотворенню і націєтворенню. 

Так склалося історично, що руйнація і дезінтеграція українських державницьких утворень 

(Київської Русі, Гетьманщини, Української Народної Республіки, Української Держави П. 

Скоропадського, Західноукраїнської Народної Республіки тощо) не сприяли створенню ЄП 

УПЦ. Лише з відновлення Української державності у кінці ХХ ст. з’явилися реальні передумови 

для відродження Соборного Українського Православ’я. Проте постімперський, 

посттоталітарний спадок і шалений супротив колишньої метрополії, особливо РПЦ, істотно 

гальмували ці процеси. Зрештою, російська агресія (військова й інформаційна) змусила всіх 

українських громадян визначатися тією чи іншою мірою, з ким вони – з Батьківщиною чи з 

агресором!  

Оскільки з давніх-давен в Україні Православна Церква Київського Патріархату (далі – 

УПЦ КП) користується великою повагою, то суспільство прагнуло почути думку її душпастирів. 

Якщо Патріарх УПЦ КП Філарет привселюдно заявив, що Україні треба якнайшвидше закрити 

кордон і ліквідувати усіх терористів, то зверхник УПЦ МП Онуфрій не визнав агресії РФ, а 
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назвав цю неоголошену гібридну російсько-українську війну – виключно внутрішньо 

українською справою, звичайнісіньким громадянським конфліктом, пересічною боротьбою з 

сепаратистами тощо. Така виважена державницька позиція вищого кліру УПЦ КП та відповідно 

– анти державницька очільників УПЦ МП,  знайшла своє відображення у громадській думці.  

Так, за результатами соціологічних досліджень Центру Разумкова, проведених ним на 

весні 2016 р., можна простежити динаміку змін релігійних уподобань в Україні. Зокрема, якщо 

віруючими себе визнали близько 70,4 % опитаних громадян, то серед них прихильниками УПЦ 

КП є 38,1 % респондентів, а УПЦ МП – 23 %
1
. Також, в соціологічних анкетах є графа «просто 

православні». Проте, якщо навесні 2014 р. соціологи зафіксували таких симпатиків у кількості 

39,8 %, то вже через 2 роки їх чисельність зменшилася до 32,3 %
2
. Така динаміка змін, свідчить, 

що зменшення кількості «просто православних» відбувається на користь УПЦ КП. 

Разом з тим, прихильники «русского міра» зневажають громадську думку і апелюють до 

зовсім інших показників. Зокрема, вони наполягають на офіційній статистиці Департаменту у 

справах релігії та національностей Міністерства культури України, згідно якої, на 1 січня 2016 

р. зареєстровано 12 тис. 334 громад УПЦ МП, 4 тис. 921 громад УПЦ КП, 1 тис. 188 громад 

УАПЦ тощо
3
. Ці цифри на думку прихильників і поплічників Кремля, свідчать про панівне 

становище в Україні УПЦ МП і маргінесність УПЦ КП. Нажаль, ніхто пересічному українцю не 

пояснює, що вищенаведена статистика, є, передусім, суто формальною і не відображає 

сутнісних глибинних змін у релігійному середовищі України. 

Понад чверть століття вітчизняні владоможці, прикриваючись абстрактним гаслом, що 

Церква в Українській державі існує сама по собі, де-юре займали нейтральну позицію, а де-

факто всіляко сприяли перманентній експансії РПЦ та домінуванні в Україні її малоросійської 

філії – УПЦ МП. Врешті-решт, така згубна антидержавницька політика вітчизняного 

істеблішменту призвела до катастрофічних наслідків – розповсюдження «православної 

російської імперської ідеології» по усій Україні. Проте там, де провідні державницькі 

християнські церкви, а саме, УПЦ КП й Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ), мали 

сильні позиції, вплив «рашистів» був мінімальним, тоді як на східних і південних теренах – на 

превеликий жаль – вони успішно вкорінювали серед громадян України постулати і догмати 

«русского міра». Зрештою, так звана «русская весна» 2014 р. стала підсумком недалекоглядної і 

злочинної політики (псевдо)українського істеблішменту. 

Саме тому прийшов час кардинально змінювати державну політику у релігійній сфері. 

Особливо ця проблема загострилася в умовах неоголошеної російсько-української гібридної 

війни, коли саме існування Української держави та української нації поставлено під величезну 

загрозу. У ці надзвичайно критичні часи для України й українців лунає багато різних 

пропозицій як здолати знахабнілого ворога й зберегти державність. На нашу думку, найбільш 

лаконічно і концептуально висловився Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України 

Філарет: «Для того, щоб утвердити українську державу, потрібно дві речі – міцна армія і Єдина 

Помісна Православна Церква»
4
. 

Показово, що духовенство УПЦ КП, УКГЦ, УАПЦ активно допомагає створювати у ЗСУ, 

Національній Гвардії України, добровольчих батальйонах капеланської служби. Капелани на 

                                                           
1
 Релігія, Церква, суспільство і держава: два роки після Майдану (інформаційні матеріали). Київ, 2016. С. 27, 31. 

2
 Релігія, Церква, суспільство і держава: два роки після Майдану (інформаційні матеріали). Київ, 2016. С. 20, 31. 

3
 Релігійні організації в Україні (станом за на 1 січня 2016 року). URL: 

http://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/32524-religijni-organizaciyi-v-ukrayini-stanom-na-1-sichnya-2016-r.html 
4
 Святійший Патріарх Філарет: Єдина Помісна Церква в Україні – шлях до примирення у світовому православ’ї. 

URL: http://velychlviv.com/patriarh-filaret-yedyna-pomisna-tserkva-v-ukrayini-shlyah-do-prymyrennya-u-svitovomu-

pravoslav-yi 



124 
 

фронті, це передусім, священнослужителі, які підтримують українських бійців Словом Божим, 

піднімають бойовий дух та дбають про їхні духовні потреби
1
. 

Слід також зауважити, що якщо на розвиток ЗСУ владоможці розпочали зрештою виділяти 

порівно достатні кошти з державного бюджету (які, ймовірно, посприяють відновленню й 

посиленню боєздатності українського війська), то релігійна проблематика так і залишається 

поза їх увагою. При цьому цілком очевидно, що наявність і функціонування ЄП УПЦ не лише 

покращить релігійну ситуацію в Україні, але й посилить Українську державу та допоможе 

перемогти російського агресора. Проте, головною перешкодою для об’єднання всіх 

православних конфесій в ЄП УПЦ є існування в Україні регіональної філії РПЦ – УПЦ МП, клір 

і віряни якої у переважній своїй більшості є прихильниками «русского міра» і симпатиками 

антиукраїнської політики РФ. Проповідь в усіх українських церквах УПЦ МП імперсько-

шовіністичних постулатів, «руссміровских» ідеологем, капітулянтських настроїв тощо 

дезорієнтує громадськість і не сприяє гуртуванню суспільства в умовах російсько-української 

гібридної війни. 

Більше того, одні з найдавніших духовно-сакральних пам’яток УПЦ – Києво-Печерська 

Лавра і Почаївська Лавра перетворилися на злочинні центри антиукраїнської діяльності. 

Враховуючи, що перша з них знаходиться у столиці України, а друга – на суміжності Волині із 

західним Поділлям, то вони мають можливості і реально впливають на значне послаблення 

українських державотворчих, націєтворчих, етнокультурних і релігійних процесів та, своєю 

чергою, посилюють зростання пропутінських, проімперських і прототалітарних настроїв в 

Україні. Відтак, злочинно-терористична діяльність УПЦ МП в тимчасово окупованому Криму і 

у так званих «Окремих регіонах Донецької та Луганської областей» має стати окремою темою 

спеціального аналітичного дослідження. У цій критичній ситуації найбільшу небезпеку для 

Української державності становить як існування такої пропутінсько-імперської «м’якої», але 

надзвичайно потужної УПЦ МП, так і великої кількості її симпатиків в Україні. Нагадаємо ще 

раз, так звана «русская весна» 2014 р. – це яскравий наслідок чвертьстолітньої антиукраїнської 

діяльності УПЦ МП, а десятки тисяч вбитих, поранених, постраждалих і переміщених осіб – 

жахливий підсумок нехтування вітчизняною владою релігійного питання.  

Саме тому ми повністю солідаризуємося з Я. Потапенком, який зазначав: «Я не схильний 

приєднуватися до думки про заборону на території України діяльності УПЦ (МП), − проте на 

антидержавницькі випади очільників цієї інституції все-ж слід жорстко й рішуче реагувати на 

державному, офіційно-дипломатичному рівні… Лояльність значної кількості громадян з 

південно-східних регіонів до ідей «русского міра» засвідчує, що частина України досі не 

спроможна ментально, ідеологічно і політично відірватися від ворожої цивілізації, країни-

агресора, досі перебуває в залежності від її культурних матриць та ментальних стереотипів»
2
. 

Але окрім внутрішньо українського аспекту цієї проблеми є ще геополітичний. З цього 

приводу Патріарх Філарет наголошує: «Єдина Помісна Церква в Україні – шлях до примирення 

у світовому Православ’ї, адже вона не менша за чисельністю, ніж Російська Церква. А 

християнство вона отримала від Києва, а не навпаки – Київ від Москви. І тому, у них немає 

ніяких підстав вимагати першості у Православ’ї. А якщо не буде цього змагання – настануть 

мир і злагода»
3
. 
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17–26 червня 2016 р. на острові Крит (Греція) відбувся Святий і Великий Собор 

Православної Церкви, що став помітним явищем у світовому Православ’ї. Хоча на ньому де-юре 

не розглядалося питання врегулювання алгоритму набуття автокефалії й об’єднання та визнання 

ЄП УПЦ, але де-факто у програмних документах собору зафіксовані положення, які з часом 

мають посприяти вирішенню українського релігійного питання. На слушну думку О. Єрємєєва 

створення ЄП УПЦ є важливим і необхідним не лише для гармонізації Українського 

Православ’я, а і для подальшого розвитку Вселенського, оскільки РПЦ втратить кількісну 

перевагу у парафіях і вірних, що унеможливить подальші спроби реалізації теорії «Москва – 

Третій Рим» та її сучасного прояву – доктрини «русского міра», яку Вселенський Патріарх 

визнав «зарозумілою»
1
. Завдяки цьому, духовна криза російського православ’я не перетвориться 

на всеправославну кризу, а отже – відкриється реальний шлях для подолання роз’єднання 

Українського Православ’я, й у зв’язку з тим, що Україна – країна, яка за чисельністю віруючих є 

однією з найбільших, то гармонізація відносин між православними у ній матиме позитивний 

ефект на всеправославному рівні
2
. 

Виходячи з вищевказаного, є надзвичайно важливим, щоби українська влада розпочала 

здійснювати перші кроки щодо створення ЄП УПЦ. Однією з перших ластівок до цього стало 

Звернення Верховної Ради України до Вселенського патріарха від 16 лютого 2016 р., що було 

офіційно взято до розгляду Синодом Константинопольського Патріархату та створено комісію з 

його вивчення. 

11 жовтня 2018 р. Священний Синод Вселенського Патріархату прийняв рішення про 

надання автокефалії Українському Православ’ю. Згідно цього підсумкового документа 

відкликається Синодальний лист 1686 р. про тимчасову передачу РПЦ права призначати 

київських митрополитів. Найголовніше те, що відтепер Вселенський Патріархат заявив своє 

право та канонічну територію України, тим самим остаточно вивівши її з юрисдикції РПЦ. 

Згідно цього рішення РПЦ не лише остаточно втрачає Україну з її приходами і прибутками, а й 

перетворюється з провідної православної церковної організації у пересічну, а в умовах 

неоголошеної російсько-української гібридної війни для українства, його консолідації та 

остаточної перемоги над агресором  це має величезне значення. 

Зрозуміло, що це лише перші кроки на шляху створення ЄП УПЦ. Наступним важливим 

етапом стало проведення у Києві 15 грудня 2018 р. Об’єднавчого собору архієреїв УПЦ КП 

УАПЦ і УПЦ МП, на якому було обрано Митрополита Епіфанія Предстоятелем Православної 

Церкви України (далі – ПЦУ). Саме таку назву отримала новостворена релігійна організація. 

Новообраному очільнику Вселенським Патріархом Варфоломієм було вручено Томос і тим 

самим нарешті Україна знову отримала власну суверенну українську церкву. Знаково, що 

Вселенський Патріарх зняв анафему з Патріарха Філарета накладену на нього РПЦ та визнав 

канонічними усі православні церковні організації в Україні – УПЦ КП, УАПЦ, УПЦ МП, тим 

самим сприяючи їм у рівноправному діалозі та консолідації, що зрештою посприяло творенню 

та розбудові ПЦУ. 

Треба розуміти, що наш споконвічний ворог РФ та його прислужниця РПЦ не намагалися 

відсторонено спостерігати за згуртуванням українства і становленням ПЦУ, а навпаки, весь 

2018 рік з боку керівництва РФ і РПЦ в бік України, УПЦ КП, Патріарха Філарета лунали 

постійні звинувачення у дискримінації російськомовних співвітчизників, віруючих УПЦ МП 

тощо. А після 11 жовтня 2018 р. інформаційний простір РФ став наповнюватися лякалками-

фейками про можливі збройні захоплення філаретівцями та радикалами храмів і приходів УПЦ 

МП, про ймовірні ріки крові і тисячі вбитих і поранених. Тим самим ідеологи і практики 
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«русского мира» намагалися роз’єднати українців та зазомбувати громадян РФ і України й 

підготувати їх до кровопролиття, який ймовірно готували таємні агенти Кремля. Що може 

протиставити цим злочинним задумом і брехливим інсинуаціям українство? Це єднання і 

гуртування, творення й розбудову ПЦУ і перетворення її на потужний консолідаційний 

проукраїнський центр. 

Маємо надію, що і в подальшому цей позитивний прояв стане загальноукраїнським 

трендом, а вітчизняна законодавча, виконавча і судова влади об’єднають свої зусилля з метою  

функціонування ПЦУ. На нашу думку, у вирішення цього важливого релігійного питання до 

державних органів мають приєднатися свідомі громадяни і громадські організації. Подолання 

православної роз’єднаності й згуртування політичного українства створить синергетичний 

ефект, який допоможе відновити єдність Українського Православ’я та творити ПЦУ. 

Для остаточної перемоги над російським агресором окрім військових, геополітичних, 

дипломатичних, політичних, економічних, етнокультурних тощо чинників треба буде 

обов’язково задіяти також сакрально-духовний фактор – об’єднання Українського Православ’я в 

ПЦУ та її національно-патріотичну державницьку діяльність в ім’я розбудови демократичної, 

духовної, правової, інноваційної, заможної і потужної Української Самостійної Соборної 

Держави. 

Шостий фактор – цивілізаційний. З самих початків зародження і формування українців як 

самодостатнього етносу (середина І тис. н.е.), українські етнічні землі завжди належали до 

європейської цивілізації, на той час Східно-римської. Київська Русь (Русь, Руська земля, 

Україна-Русь тощо) створювалася і розвивалася передусім під потужним впливом візантійської 

державності і культури. Руйнація Київської Русі-України і завоювання ворогом Галицько-

Волинського королівства спочатку позбавила українців власної державності, політичної еліти, 

економічної свободи, що у свою чергу призвело до національного і релігійного гноблення. 

Зрештою, Хмельниччина стала гідною відповіддю на цей історичний виклик. Протягом 

короткого часу Гетьманщина перетворилася на потужну східноєвропейську державу, суб’єкта 

міжнародної політики, з якою мусили рахуватися друзі і вороги. Ліквідація кріпацтва, 

релігійного гніту, розвиток передових буржуазних відносин, творення козацької (української) 

нації – це лише неповний перелік найважливіших здобутків Української національної революції 

середини XVII ст. Проте протистояння і взаємопоборювання всередині старшинсько-

гетьманської еліти та поступова переорієнтація Гетьманщини з європейської цивілізації на 

євразійську призвели до того, що її досягнення не були закріплені і через свою незавершеність 

тогочасна Українська національно-визвольна революція зазнала поразки. Після революційного 

піднесення настала Руїна. Попри невдачу, козацька революція відновила віру українців у свої 

державотворчі сили. Лівобережна Гетьманщина проіснувала 135 років і посприяла збереженню 

українського етнокультурного простору та національно-культурного відродження ХІХ ст. 

Наступна Українська національна революція 1917–1921 рр. стала наслідком Першої 

світової війни та європейської цивілізаційної кризи. З шести найбільших світових імперій, які 

розпочали цю війну, вижили лише дві – Британська і Французька. Німецька, Австро-Угорська, 

Османська і Російська – зазнали краху. Саме з руїн останньої і постали Російська та Українська 

революції. На жаль, імперське мислення російських революціонерів-демократів та 

малоросійство українських соціалістів, як і нечисельної буржуазії, посприяли їхній поразці і 

перемозі російських більшовиків. Переважна більшість українських селян і пролетарів не 

бажали підтримувати Українську революцію. Вони повірили більшовицьким гаслам («Земля – 

селянам», «Заводи і фабрики – робітникам», «Війні – кінець», «Мир – хатам, війна палацам» 

тощо) і зберігали здебільшого нейтралітет. Пізніше вогонь селянських повстань було вгамовано 

більшовицькою окупаційною армадою. Дещо згодом за цю байдужість, а саме у 1929–1933 рр. 

багато з них поплатилися життям і смертю своїх рідних. У свою чергу тогочасний український 

середній клас (міська і сільська дрібна буржуазія, інтелектуали і військовики та інші) не змогли 
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опанувати військово-політичну та революційну ситуацію, не знайшли порозуміння, а їх 

очільники «пересварилися» поміж собою і «самі себе звоювали» на радість російським й 

українським більшовикам. Так вкотре, Україна втратила можливість повернутися до 

європейської цивілізації та залишилася у євразійському тоталітарному комуно-більшовицькому 

таборі. 

Незважаючи на поразку соціальної революції та національно-визвольної боротьби 

українського народу у 1917–1921 рр. та відновлення Російської імперії у форматі СРСР, 

переможці змушені були надати Наддніпрянщині формальний статус Української 

Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР). У зв’язку з прийняттям нової т.зв. «сталінської» 

конституції у 1937 р. УСРР стала називатися Українською Радянською Соціалістичною 

Республікою (УРСР). Хоча реально це була континентальна неоколонія, яку визискували і 

експлуатували вже не в ім’я царя-батюшки, а з метою побудови «Земшарної республіки» та 

перемоги світової пролетарської революції. Врешті-решт, СРСР проіснував майже 69 років і 

самоліквідувався, а формальна УРСР стала пострадянською, посттоталітарною, постгеноцидною 

країною у складі СНД. Водночас, якщо колишні радянські прибалтійські республіки (Литва, 

Латвія, Естонія) розпочали активно долати наслідки колоніалізму, тоталітаризму і стали на шлях 

реформ, які згодом їм відкрили шлях до НАТО і ЄС, то Україна вкотре не змогла оновити 

політичну еліту та не змінила пострадянський вектор розвитку, постійно балансуючи поміж 

європейським й євроазійським вибором. 

Отже, з часу зародження української етнічної спільноти (рубіж ІV-V ст.), формування 

першої праукраїнської поліетнічної імперії Київської Русі (кінець ІХ ст.) і до середини ХVІІ ст. 

Україна перебувала у континуумі європейської цивілізації. Проте після підпорядкування 

Гетьманщини Московському царству Україна поступово стає частиною євразійської цивілізації. 

Західна Україна ще деякий час єднала Наддніпрянщину з Європою, але після Другої світової 

війни так звана «залізна завіса» відокремила Україну від європейської цивілізації. Понад 

трьохсотлітнє перебування українців у євразійському геополітичному просторі наклало на них 

сильний відбиток. Тому, незважаючи на відновлення Української держави у 1991 р., Україна 

ніяк не могла остаточно розірвати євразійські цивілізаційні тенета. Утім, збройна та 

інформаційна агресія РФ, боротьба з ворогом і зміцнення власної держави мають допомогти 

українцям, врешті-решт, позбутися євразійства і повернутися в лоно материнської європейської 

цивілізації. 

Таким чином, проаналізувавши сучасні суспільно-політичні та етнокультурні наслідки 

агресії Російської Федерації супроти України, з’ясовано, що найголовнішими результатом 

агресії Москви є значне посилення низки визначальних факторів, зокрема мілітарного, 

державницького, національного, етнокультурного, релігійного та цивілізаційного. По-перше, 

кардинальне оновлення Збройних сил України й вітчизняного військово-промислового 

комплексу допоможе Україні перетворитися з посттоталітарної східноєвропейської держави з 

пострадянською армією у потенційного регіонального лідера з потужним сучасним 

професійним військом, озброєним високоточними ракетами малої та середньої дальності, а у 

перспективі після остаточної перемоги над Росією, наддасть Українській державі можливість 

стати світовою потугою. По-друге, лише правова, демократична, інноваційна, заможна держава 

може гарантувати Україні й українцям поступальний розвиток, збереження і подальший сталий 

розвій української самобутності та геополітичну суб'єктність, задля цього треба цілковито 

ліквідувати кланово-олігархічну систему, завершити реформи у державній сфері (виконавча, 

законодавча і судова влада), економіці, фінансах, правоохоронних органах тощо. По-третє, 

попри глобалізаційні тренди у розвитку людської цивілізації, національна компонента 

залишається вагомим чинником як для зовнішньої міжнародної політики, так і для внутрішньої 

розбудови багатьох держав і націй, щодо України, то в умовах російської агресії творення 

української політичної нації й посилення у соціумі громадянського суспільства суттєво 
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допоможе консолідації українства та його перемозі над агресором. По-четверте, багатовікова 

бездержавність сприяла асиміляції українців завойовниками та нищення їх матеріальної та 

духовної культури, лише з відновленням державності у 1991 р. розпочався етнокультурний 

ренесанс, який попри значні недоліки та недопрацювання сприяв поширенню української мови 

й пошануванню етнокультурних традицій, символічно, що ворог захопив лише ті території, де 

безроздільно панували російська мова й пострадянська ерзац-культура, так званий «совок», 

тому треба й надалі активно і цілеспрямовано здійснювати українізацію України, розширювати 

вживання державної мови й оберігати українські етнокультурні звичаї та традиції. По-п’яте, 

створення Православної Церкви України посприяє як подоланню розколу в Українському 

Православ'ї так і згуртуванню політичного українства в ім'я остаточної перемоги над 

російськими загарбниками та їх посіпаками, у тому числі і серед прибічників Російської 

Православної Церкви. По-шосте, з часу зародження української етнічної спільноти (рубіж IV – 

V ст.), формування першої праукраїнської поліетнічної імперії Київська Русь (кінець ІХ ст.) і до 

середини ХVII ст. Україна перебувала континуумі європейської цивілізації, проте з 

підпорядкуванням Гетьманщини Московському царству Україна поступово стає частиною 

євразійської цивілізації. Навіть з відновленням Української державності Росія продовжувала 

зберігати великий вплив на її зовнішню та внутрішню політику, економіку, фінанси, культуру 

тощо, тому українській політичній нації, в умовах збройної та інформаційної агресії Москви, 

треба мобілізуватися, щоби позбутися євразійства й допомогти повернутися Україні й українцям 

у геополітичний, геоекономічний й геокультурний простір європейської цивілізації та 

розбудувати демократичну, духовну, правову, інноваційну, мілітарно самодостатню, заможну і 

потужну Українську Самостійну Соборну Державу. 

 

 

9.2. ВПЛИВ РОСІЙСЬКОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ЧИННИКА НА ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Внаслідок деструктивного впливу російського чинника на гуманітарний простір України 

українське суспільство опинилося перед низкою викликів та небезпек, такими як загроза 

державному суверенітету та територіальній цілісності держави, поширення антиукраїнських та 

сепаратистських настроїв, культурна та політична дезорієнтація і, як наслідок, – криза 

національно-культурної ідентичності.  

Криза національно-культурної ідентичності мешканців окремих районів Донецької та 

Луганської областей виявляється у запереченні ними української державної символіки та 

державних інституцій, проросійських геополітичних орієнтаціях, сповідуванні радянських 

соціокультурних цінностей, культивуванні ідеологеми про окрему ідентичність Донбасу, 

«новоросійську ідентичність» та ін. Основою регіональної ідентичності в ОРДЛО є 

протистояння сучасній Україні, героїзація дій російських найманців проти України, 

запровадження регіональних символів та свят антиукраїнської спрямованості
1
. Ці території 

використовуються російськими пропагандистами для розмивання загальнонаціональної 

ідентичності, пропаганди ідей, спрямованих на загострення регіональних, культурно-

історичних, світоглядних суперечностей українського суспільства
2
.  

Метою дослідження є виявлення пріоритетних чинників національно-культурної 

ідентифікації представників української спільноти, з’ясування впливу деструктивного 

російського фактора на їхню національну, етнічну та культурну (мовну, релігійну) 

                                                           
1
 Cтепико М. Проблеми реалізаії консолідаційного потенціалу української нації. Аналітична записка. Серія 

«Гуманітарний розвиток». Національний інститут стратегічних досліджень, 2019. № 2. С. 5. 
2
 Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України: аналітична доповідь / за заг. ред. В. М. 

Яблонського. Національний інститут стратегічних досліджень, 2019. С. 15. 
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самоідентифікацію, трансформацію ціннісних і світоглядних орієнтацій. Для здійснення 

дослідження нами було сформовано дві фокус-групи: першу становлять мешканці м. 

Костянтинівки Донецької області, яке у квітні 2014 р. було захоплене бойовиками «ДНР», а в 

липні цього ж року в ході проведення АТО звільнене від них; до другої групи входять 

представники Закарпатської, Київської, Одеської, Житомирської, Запорізької, 

Дніпропетровської областей України. Підбір респондентів здійснювався на основі методу 

«снігової кулі», коли кожен  опитуваний рекомендував нового учасника дослідження. 

Опитування проводилось на основі розроблених питальників
1
. Попередньо респонденти  

ознайомилися із Пояснювальною запискою, у якій викладено основні положення дослідження: 

його проблематику і актуальність, мету та методи отримання інформації. Членам першої фокус-

групи було запропоновано до роботи Питальники 1, 2, а другої – Питальник 1. Обидва 

питальники передбачають відкриті, закриті та напівзакриті питання і включають блоки 

проблемних питань, що визначають громадянсько-політичну, мовну, етнічну, національну, 

релігійну самоідентифікацію респондентів. Питальник 2 містить питання, спрямовані на 

висвітлення соціальної ситуації та настроїв мешканців м. Костянтинівки до, під час та після 

його окупації бойовими угрупованнями «ДНР». 

Результати дослідження засвідчили, що в ієрархії ідентичностей домінуючими є 

громадянська (82%) та родинна (68%) ідентичність. Досить сильною виявилася територіальна 

ідентичність у її підвидах – європейській (ідентифікування себе як частини європейської 

спільноти), регіональній (співвіднесення себе з регіоном проживання) та локальній 

(співвіднесення себе з населеним пунктом) – відповідно 34%, 42% та 53%. Релігійна 

ідентичність становить пріоритет для 29% опитуваних; етнічна – для 26% (при цьому жоден з 

опитаних не ідентифікував себе за етнічною ознакою); радянська ідентичність є пріоритетною 

для 4,5% респондентів.  

Важливим чинником соціокультурного життя постає релігійна ідентичність, в основі якої 

лежить усвідомлене наслідування релігійних ідей і цінностей та віднесення себе до конкретної 

форми релігії та релігійної групи
2
. Безперечно, релігія має значний консолідуючий потенціал, 

об’єднуючи людей, різних за етнічною належністю, соціальним статусом, освітою, політичними 

вподобаннями. На сьогодні українська релігійна громада стикнулася з використанням Росією 

релігійного чинника у своїй політиці проти України, що має деструктивний вплив на 

гуманітарний простір нашої держави та становить загрозу її національній безпеці. 

Використовуючи важелі впливу на РПЦ, а через неї і на УПЦ (МП), кремлівські пропагандисти 

культивують ідеологему про «братовбивчу війну», «громадянський конфлікт», заперечуючи, 

таким чином, факт воєнної агресії РФ проти України. Відкидаючи будь-які альтернативи РПЦ, її 

представники поширюють ідею існування єдиної «істинно канонічної» церкви в українському 

православ’ї – УПЦ (МП), таким чином монополізуючи релігійний простір України. Керівництво 

РПЦ рішуче заперечує та засуджує створення незалежної Православної церкви України, визнає 

легітимною лише Київську митрополію РПЦ. Результати опитування засвідчили, що жоден із 

респондентів першої фокус-групи не вважає автономну церкву атрибутом незалежності України 

та церкви (33% відповіли негативно, 56% не змогли відповісти; 11% утрималися від відповіді), 

тоді як 77% учасників другої фокус-групи надали позитивну відповідь і 69% з них підтримують 

надання Томосу про автокефалію Православної церкви України.  

Однією з базових моральних цінностей національно-культурної ідентичності є любов до 

Батьківщини та свого народу, яка проявляється у патріотизмі, відчутті громадянського 

                                                           
1
 З матеріалами дослідження (анкетами, питальниками, аналітичними таблицями) можна ознайомитися у відділі 

української етнології НДІУ. 
2
 Лоза А. Релігійна ідентифікація та ідентичність в сучасному українському соціумі. URL: 

http://ubgd.lviv.ua/moodle/pluginfile.php/14596/mod_folder/content/0/2014/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0/L201

4_1.pdf?forcedownload=1.  

http://ubgd.lviv.ua/moodle/pluginfile.php/14596/mod_folder/content/0/2014/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0/L2014_1.pdf?forcedownload=1
http://ubgd.lviv.ua/moodle/pluginfile.php/14596/mod_folder/content/0/2014/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0/L2014_1.pdf?forcedownload=1
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обов’язку, сформованості почуття національної гідності. За результатами опитування 90% 

вважають Україну своєю Батьківщиною; 77% відчувають відповідальність за її долю. 73% 

респондентів пишаються громадянством України,  відчувають інтерес до її історичного 

минулого та цікавляться культурою і традиціями свого регіону та України в цілому. Найбільше 

опитувані відчувають гордість за Україну за її досягнення у спорті – 73%; науці і технологіях, 

мистецтві і літературі – по 54%; за її історію – 45%; національний характер українців – 41%; 

найменше – за Збройні сили – 23 %. Серед основних причин, що сприяють формуванню 

державницької та національної ідентичності населення України, зазначено: об’єктивні історичні 

дослідження (69%), інформаційно-культурну політику (62%), ґрунтовну історичну освіту (54%). 

Переважна більшість респондентів вказали на важливе значення: а) історичних дисциплін у 

шкільному навчальному процесі у формуванні поглядів та переконань, необхідності історичних 

знань загалом; б) освіти загалом (освічена людина менше піддається інформаційній пропаганді, 

має більш широкий та критичний погляд на різні історичні та політичні процеси); в) навчальних 

закладів як первинних інституцій, де відбувається становлення національної самосвідомості, 

формування чіткої державницької та громадянської позиції, відповідальності за долю України, 

виховання патріотичних почуттів, уміння відстоювати національні цінності.  

В контексті сучасних гуманітарних викликів гостро постає проблема консолідації 

українського суспільства. Згуртованість нації сприяє зменшенню кількості суспільних 

конфліктів, захисту суверенітету та незалежності держави, збереженню стабільності та 

міжнаціональної згоди, досягненню гідного рівня життя українських громадян. Серед 

найважливіших чинників консолідації української нації респондентами відзначено: національна 

гідність (54%); патріотизм (50%); історична пам'ять та національна самосвідомість (по 45%); 

історична правда (40%); національні ідеали (27%). Таким чином, більшість опитуваних 

розглядають перспективи становлення української політичної нації на основі цінностей 

громадянського суспільства та патріотичних почуттів громадян.  

Особливість мовної ідентифікації частини респондентів полягає в тому, що мовна 

належність для них не виступає ознакою певного етносу, тобто, ідентифікуючи себе українцями, 

вони  визначають російську  рідною мовою чи мовою спілкування. Зокрема, українську мову 

рідною для себе назвали 37% опитаних; російську – 42 %; російську та українську – 16%. При 

цьому українською мовою спілкуються на роботі 50%; вдома – 27%; російською мовою на 

роботі – 50%, вдома – 64% респондентів; 14% зазначили, що на роботі вони спілкуються обома 

мовами. Отже, російська мова є рідною мовою та головною мовою спілкування для більшості 

учасників нашого дослідження, домінує вона у неформальному спілкуванні (вдома, з друзями); 

певна рівновага між російською та українською мовами спостерігається у професійному житті 

респондентів.  

Конфлікт на Донбасі не лише об’єднав зусилля українських громадян для відсічі 

російського агресора, але й загострив їхні геополітичні, ціннісні та ідентичністні суперечності. 

Потужна російська інформаційна атака спрямована на навмисне провокування конфлікту 

ідентичностей всередині України, культивування твердження про «розкол» України на Західну 

та Східну, просування ідеологеми про особливість та «окрему ідентичність» Донбасу, 

«новоросійську» ідентичність, історичні маніпуляції тощо. За результатами опитування 36% 

респондентів погоджуються з тим, що між західними та східними регіонами існують настільки 

глибокі культурні, історичні та політичні відмінності, що вони  можуть призвести до їх 

роз’єднання; 63% вважають, що ці відмінності не настільки значні, аби західних та східних 

українців вважати різними народами. Причини військового конфлікту на сході України названо 

такі: загарбницька війна Росії проти України – 45%; боротьба між Росією та США за сфери 

впливу, що ведеться на території України – 27%; конфлікт цінностей між україномовним та 

російськомовним населенням – 23%; мовні  й етнічні суперечності – відповідно 9% і 4,5 %; 

також серед інших причин респондентами була вказана інформаційна пропаганда  з боку РФ 
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серед населення східних регіонів – 4,5%; 9% утрималися від відповіді на це питання. 59 % 

респондентів відповіли, що військовий конфлікт не вплинув на їх національну свідомість та 

самоідентифікацію (89% учасників першої фокус-групи); 36% відповідей були позитивними (з 

них 54% учасників другої фокус-групи), при цьому опитувані зазначили, що військові події 

інтенсифікували процес пошуку їх ідентифікації, у них з’явилася гордість за те, що українці 

стали приділяти більше уваги розвитку своєї мови та культури, вони почали більше пишатися 

тим, що є українцями, та проявляти готовність захищати свою Батьківщину; окремі респонденти 

допомагали родинам воїнів-добровольців, працювали у військовому шпиталі на волонтерських 

ініціативах. На запитання, чи викликало військове протистояння з Росією непорозуміння та 

конфлікт цінностей з друзями або родичами, 68% опитуваних відповіли негативно, 32% – 

позитивно, зазначивши, що вони або намагаються уникати  конфліктних питань, або ж 

зменшили спілкування з особами, погляди яких не поділяють.  

На основі відповідей респондентів на Питальник 2 здійснено спробу з’ясування соціальної 

атмосфери та настроїв населення м. Костянтинівки Донецької області до, під час та після його 

окупації ополченцями «ДНР». Власне, нас цікавили питання, що стосувалися домінування 

української чи російської культурної традиції у мешканців міста, використання політтехнологій 

та адмінресурсу з боку посадовців, а також соціокультурні передумови окупації міста, 

сприйняття його мешканцями нової військово-політичної ситуації та її впливу на 

трансформацію національної самосвідомості містян. Результати дослідження показали, що у 

місті переважає російськомовне населення, разом з тим респонденти зазначили, що навчання у 

школах відбувається українською мовою, контент місцевих радіо- та телеканалів складають не 

лише російські, але й українські пісні. Серед масових заходів, що проводилися у місті, було 

названо вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні (78%), фестивалі народної 

творчості (55%), заходи патріотичного виховання (44%), вшанування пам’яті жертв Голодомору 

(22%). Позитивну відповідь на питання про використання з боку представників міської 

адміністрації, громадських діячів, представників політичних партій, вчителів радянських гасел 

про триєдиний братній народ (українці, білоруси, росіяни) дали 33% респондентів; про героїчне 

радянське минуле (культ «Перемоги» у «Великій Вітчизняній війні») – 55%.  Переважно 

негативними були відповіді на питання про заперечення Голодомору як факту геноциду (78%); 

культивування упередженого ставлення до жителів Західної України як «фашистів», 

«бандерівців» (89%);  «розкол» України на Західну із мешканцями «западенцями – фашистами» 

та Східну із мешканцями «інтернаціоналістами-антифашистами» (89%). 78% респондентів не 

визнають існування окремої донецької або «новоросійської» ідентичності; 67% не 

погоджуються з концепцією «історичної Русі», «Руской зємлі», країн «руского міра». На 

питання про те, які зміни відбулися у повсякденному житті мешканців міста під час його 

окупації бойовиками «ДНР», 55% зазначили, що ніяких змін не відбулося, 22% утрималися від 

відповіді; 11% вказали на погіршення ситуації без конкретизації. 55% опитуваних відзначили, 

що після звільнення міста від бойовиків «ДНР» у повсякденному житті мешканців ніяких змін 

не відбулося; 33% відмовилися або вагалися відповідати; 11% відповіли, що зміни відбулися, 

проте не назвали, які саме. 78% респондентів вказали, що окупація міста та його звільнення ніяк 

не вплинули на зміну їхньої самоідентифікації; 22% відповіли позитивно, відзначивши 

зростання патріотичних почуттів, національної гідності, появу відчуття прагнення історичної 

правди; 11% зазначили, що не вважають захоплення міста бойовиками «ДНР» окупацією. 

Більшість респондентів відповіли, що окупація міста та його звільнення не вплинули на зміну 

самоідентифікації їхніх рідних, друзів чи знайомих (56%), частина відповіла позитивно (22%), 

зазначивши, що окремі знайомі, які підтримували окупацію, від’їхали до Росії на постійне місце 

проживання; 22% відмовилися відповідати. Загалом можемо констатувати, що респонденти 

неохоче брали участь в опитуванні, не досить відверто (односкладно) відповідали на запитання 

або взагалі уникали відповіді. Так, вони оминули теми референдуму, який відбувся 11 травня 
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2014 р. у місті з метою «самовизначення Донецької області», та мітингу, який пройшов 

напередодні референдуму для агітації населення за створення «ДНР», тиску з боку активістів 

«ДНР» на адміністрацію міста, місцеві ЗМІ, нетерпимості «нової влади» до державної символіки 

України та свавілля щодо місцевого населення (наприклад, ополченці могли вилучити 

автомобіль у власне користування без дозволу власника
1
), погіршення життєзабезпечення 

міста). Не висвітленою залишилася і тема сепаратизму у місті, зокрема відверто проросійські 

настрої значної частини містян, котрі схвально поставилися до створення блокпостів у місті і 

спротиву українським військовим, поширювали антиукраїнські гасла, відвідували 

пропагандистські мітинги та з нетерпінням чекали на референдум
2
. Однак вже на початку 2015 

р., як зазначають ЗМІ, більшість населення визначилась з геополітичною орієнтацією та 

демонструвала проукраїнську позицію, хоча в місті й понині є чимало мешканців з відверто 

проросійськими настроями
3
, а також тих, хто, за словами місцевого активіста Володимира 

Березіна, «однією ногою там, а другою тут» або ж займають нейтральну позицію: «ми за мир»
4
.  

Підсумовуючи викладене, можемо дійти таких висновків: пріоритетне місце у системі 

ідентичностей більшості респондентів займають громадянська та родинна ідентичність; 

найменш значущою для них виявилися етнічна та релігійна ідентичності; більшість опитуваних 

вбачають перспективу консолідації української нації на основі цінностей громадянського 

суспільства та патріотичних почуттів громадян; результати дослідження виявили розбіжності 

між етнічною самоідентифікацією опитуваних та їх мовною поведінкою; серед російськомовних 

представників південно-східних областей України очевидним є тяжіння до російсько-

радянських історичних наративів; військові події на Донбасі інтенсифікували консолідацію 

українського суспільства, спонукали українців до національної самоідентифікації, визначення 

особистих геополітичних орієнтирів; відносно повільніше цей процес відбувається у південно-

східних регіонах України, де все ще сильними залишаються проросійські впливи та настрої; у 

контексті сучасних гуманітарних викликів національно-культурна ідентичність постає 

важливим чинником територіальної цілісності та національної безпеки України. Особливість 

українського суспільства полягає в необхідності конструювання багатовимірної національної 

ідентичності, а регіональні мовні, етнічні, релігійні та інші відмінності можуть мати 

конфліктний характер у разі маніпулювання ними в ході політичних дискусій.  

                                                           
1
 Константиновка в период оккупаци. URL: https://www.konstantinovka.com.ua/newspaper/glas-naroda/konstantinovka-

v-period-okkupacii. 
2
 Константиновка: новая точка на «восточном фронте».  URL: 

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/04/140429_ru_s_kostyantynivka_taradai.  
3
 Оккупация Донецка – это плохо. Но Константиновка от этого выиграла URL: 

https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_okkupaciya-donecka-eto-ploho-no-konstantinovka-ot-etogo-vyigrala/708853.  
4
 Как живет Константиновка? URL: https://novosti.dn.ua/news/268682-kak-zhyvet-konstantynovka- 

https://www.konstantinovka.com.ua/newspaper/glas-naroda/konstantinovka-v-period-okkupacii
https://www.konstantinovka.com.ua/newspaper/glas-naroda/konstantinovka-v-period-okkupacii
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/04/140429_ru_s_kostyantynivka_taradai
https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_okkupaciya-donecka-eto-ploho-no-konstantinovka-ot-etogo-vyigrala/708853
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РОЗДІЛ 10. 
ЗМІНИ В СИСТЕМІ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У 

ПРОЦЕСІ ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В НОВІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ 

 
В умовах військово-політичного конфлікту, спричиненого збройною агресією Російської 

Федерації, військових дій на Сході України, окупації АР Крим та частини Донецької і 

Луганської областей, Україна вперше в історії незалежності зіткнулася з проблемою масової 

внутрішньої вимушеної міграції. 

Станом на 30 листопада 2020 р., за даними Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 458 999 переселенців з тимчасово окупованих 

територій Донецької і Луганської областей та АР Крим
1
. За даними звіту Центру моніторингу 

внутрішніх переміщень (IDMC) і Норвезького комітету з питань біженців (NRC) за 2017 р., 

Україна опинилася на першому місці в Європі та на 9 місці серед країн з найбільшою кількістю 

переселенців
2
.  

Хвиля вимушеної внутрішньої міграції спричинена не лише бажанням переселенців втекти 

від військових дій та небезпек, але й незгодою з політико-правовим режимом на тимчасово 

окупованих територіях, баченням свого майбутнього в Україні. Адже у 2014 р. Російська 

Федерація активно закликала бажаючих жителів Сходу України з районів проведення 

військових дій виїжджати на територію Росії, обіцяючи їм забезпечення житлово-матеріальних 

потреб. Різка зміна соціального статусу, пов’язана з втратою житла та майна, соціальних та 

родинних зв’язків, роботи та добробуту, разом із шоком від пережитої надзвичайної ситуації, – 

це той соціально-психологічний фон, який супроводжує це переміщення
3
. І якщо на початку 

масові мігранти і українське суспільство сприймали статус ВПО як тимчасовий і 

короткотривалий, який вимагав надання негайної допомоги, тимчасового місця проживання, 

забезпечення прав і свобод, то тривалість перебування в статусі внутрішньо переміщених осіб 

зумовила зміну і проблем, пов’язаних із цим процесом, до створення рівних умов для реалізації 

їх прав і законних інтересів та інтеграції до приймаючих громад.  

За даними національного моніторингу 2018 р. (березень), уперше частка респондентів-

ВПО, які не планують повернення в разі завершення конфлікту, перевищила частку тих, хто 

хотів би повернутися до своєї домівки
4
. Здебільшого ці особи проживають у центральних та 

західних областях. У західному регіоні не планують повертатися 50 % ВПО, у Донецькій, 

Луганській областях – 30 %. Лише 25 % ВПО однозначно чекає на можливість повернення. 

Найбільше таких осіб проживає у східному регіоні країни (Донецька, Луганська, Харківська, 

Запорізька, Дніпропетровська області)
5
. 

У цьому аспекті важливим механізмом особистісних трансформацій у процесі інтеграції та 

адаптації ВПО є зміна ідентичності. Кризовий стан національної ідентичності в Україні 

констатується більшістю вітчизняних дослідників процесів націєстановлення, що пов’язується із 

загостренням суспільно-політичної ситуації в країні, а також із невизначеністю пріоритетів і 

орієнтирів національного розвитку. Відсутність сформованої спільної ідентичності, яка б 
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поєднувала більшість громадян, не лише суттєво сповільнює поступальний розвиток 

українського суспільства, але й створює або критично посилює низку загроз національній 

безпеці країни. Взаємозалежність між силою і привабливістю спільної ідентичності та рівнем 

захищеності національних інтересів і цінностей пов’язана з тим, що саме спільна ідентичність є 

основою буття спільнот, зокрема, і народу (політичної нації) – суверенна у демократичній 

країні. Реалізація народного суверенітету ефективна лише тоді, коли висока суб’єктивна 

цінність ідентифікації з народом для членів цієї спільноти дозволяє погоджуватися на 

обмеження у реалізації важливих для них особистих, групових та корпоративних інтересів, 

неминучі при політичному врегулюванні існуючих у соціумі суперечностей та проблем.  

Єдина національна ідентичність створює лише ідентифікаційні рамки, тоді як набір 

етнічних, культурних, регіональних ідентичностей є оригінальним для кожного індивіда та 

окремої спільноти. Таким чином, українська національна ідентичність є «ідеальним типом», до 

якого, на підставі спільних інтересів і цінностей, мають тяжіти індивідуальні та спільнотні 

ідентичності в суспільстві. Національні інтереси, що полягають у збереженні цілісності держави 

та її зміцненні, консолідації суспільства, зумовлюють необхідність єдиної для більшості 

суспільства комунікативної основи.  

У східних регіонах України та Криму бракує етнічної свідомості, відповідно це тісно 

корелюється з відсутністю громадянської свідомості, тобто належності до етносу українського, 

а, отже, – до спільного громадянства спільної держави. І цього бракує не просто в свідомості 

етнічних росіян. Це результат сильнішої і більш вкоріненої радянської спадщини. У людини, 

яку ми називали «совком» відсутні, як правило, обидва компоненти. Значна кількість 

представників «великих» і «малих» етнічних груп Криму настільки русифіковані, що це наклало 

свій відбиток на мовній самоідентифікації. Такі рецидиви тоталітарного мислення, 

світосприйняття залишалися головною перепоною як національного відродження, так і вільного 

культурно-освітнього розвитку кожної етнічної групи автономії. Полілінгвізм, двомовність – 

знання і спілкування державною мовою та мовою більшості оточуючого населення загалом 

вважається явищем закономірним, природним, але мовне поглинання малих етнічних груп, 

нав’язування мови спілкування як рідної веде до розмивання їхньої ідентичності. За даними 

2008 р. переважна більшість (81,3%) кримчан визначали рідною російську мову (проти 60,1% 

тих, хто вважав себе етнічним росіянином); кримськотатарську – 9,4% (проти 9,1%); українську 

– лише 6,4% (проти 24,9%)
1
. Особливістю регіонів Криму (58% етнічні росіяни) і Донбасу 

(росіяни складають близько 40% громадян) є те, що Крим із Севастополем і області Донбасу 

належать до тих чотирьох регіонів України, де вже за роки незалежності відчутно (на 6,5% у 

Донецькій області і 4,9% у Луганській) зменшилась частка осіб, що вважають рідною мовою 

українську. У Криму частка осіб, для яких українська бодай на словах є рідною, впала з 13,7% 

до 10,1%. Подібна тенденція зачепила практично всі райони й населені пункти Криму та 

Донбасу. В усіх названих регіонах тривала інтенсивна русифікація українців та усіх без винятку 

етнічних меншин
2
.  

З тяглістю процесу внутрішнього переміщення в Україні збільшується роль адаптивних 

чинників соціальної та етнокультурної інтеграції ВПО у нові територіальні громади, 

змінюються вектори взаємодії ВПО та місцевих жителів. «Травматичні події зумовлюють 

порушення звичного способу думки і дій, змінюють, нерідко трагічно, – зазначає польський 

учений П. Штомпка, – життєвий світ людей, моделі їхньої поведінки і мислення»
3
. Помітним 

виявом культурної травми дослідник називає кризу ідентичності та зусилля, аби її відновити або 

заново сконструювати
4
. У цьому сенсі проблема визначення ціннісних пріоритетів, пошуків 

                                                           
1
 АР Крим: люди, проблеми, перспективи. Національна безпека й оборона. 2008. № 10 (88). С. 5. 

2
 Курінний О. Мовно-культурний конфлікт України: регіональний аспект. Українознавство. 2007. № 4. С. 66. 

3
 Штомпка П. Социальное изменение как травма (статья первая). Социологические исследования. 2001. № 1. С. 9 

4
 Штомпка П. Социальное изменение как травма (статья первая). Социологические исследования. 2001. № 1. С. 12. 



135 
 

культурних кодів, дискурсів, котрі б допомогли сформувати почуття належності внутрішньо 

переміщених осіб до нових громад, є викликом, який постав перед українським суспільством на 

сучасному етапі його розвитку.  

Як відомо, ідентичність особистості змінюється з часом, віком, територією тощо. Саме 

національна ідентичність є визначальною категорією у формуванні суспільно-політичної 

поведінки окремого індивіда та соціальних груп. За словами С. Гантінгтона, «ідентичність 

важлива тому, що визначає поведінку людини»
1
. А саме: поведінка, властива певній людині або 

колективу і сприяє настроям і проявам у суспільстві в цілому. Важливий аспект національно-

культурної ідентичності – цінності, котрі виявляються у суспільних установках особистості, 

відображають значимість для нього належності до певної спільноти, визнання його прав та 

повагу до прав інших. Тому для цього дослідження важливим є визначення ціннісних 

розбіжностей та соціокультурних настроїв і очікувань приймаючих громад щодо ВПО (і, 

навпаки, ВПО щодо приймаючих громад) через те, що саме ці настрої та очікування значно 

впливають на створення конфліктних ситуацій та загальну суспільну атмосферу в громаді.  

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

передбачено, що внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно 

проживає на території України, якого змусили або який самостійно покинув своє місце 

проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, 

тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та 

надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру
2
. 

З метою впровадження ефективних механізмів та технологій подальшої інтеграції ВПО у 

нові територіальні громади в листопаді 2017 р. Кабінетом Міністрів України схвалена 

«Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень 

щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року»
3
. На основі Стратегії були розроблені 

регіональні програми щодо інтеграції ВПО. 

Про їх декларативний характер свідчать результати моніторингу «Регіональні програми 

інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2018–2019 роках», проведеного в рамках 

програми «Радник з питань ВПО», яку реалізовує канадська неурядова організація «Stabilization 

Support Services». Висновки моніторингу свідчать про недостатню увагу, що приділяється 

проблемам інтеграції ВПО з боку органів влади та місцевого самоврядування. Недотримання 

вказаних строків та ігнорування вимог Стратегії і Плану заходів є передумовою неефективності 

політики держави щодо ВПО
4
. 

Проблемне поле вирішення питань мігрантів, їх правового статусу, соціального захисту, 

розроблення системи інтеграційних та адаптаційних заходів в нових громадах детально 

проаналізовані в працях О. Балакірєвої, В. Горбуліна, О. Непомнящого, О. Новікової, Я. 

Пилинського, Т. Семигіної, В. Смаля, Е. Лібанової, О. Власюка, О. Панькової, О. Касперовича, А. 

Дяченка та ін.  

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України у 2016 р. 

підготував комплексне дослідження «Донбас і Крим: ціна повернення», в якому визначено 

негативні наслідки вимушеної міграції, спричинені різкою зміною соціального середовища, 

важкими умовами і низькими можливостями життєзабезпечення
5
. У науковій доповіді 
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О. Балакірєвої «Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної 

адаптації й інтеграції» (2016 р.)
1
 на основі результатів соціологічного дослідження визначено 

очікування представників приймаючих громад щодо переселенців, проаналізовано основі 

ціннісні розбіжності ВПО та представників приймаючих громад. Цінною для нашого 

дослідження є комплексна монографія, підготовлена колективом науковців із числа ВПО під 

керівництвом О. Новікової (2016–2018 рр.) «Використання потенціалу внутрішньо переміщених 

осіб як ресурсу розвитку суспільства та територіальних громад»
2
. Окремо варто відзначити 

Національну систему моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами, що 

реалізується Міжнародною організацією з міграції у співпраці з українськими урядовими 

структурами та за фінансової підтримки ЄС (на цей момент вже проведено 14 раундів 

моніторингу)
3
. А. Дяченко визначає стратегічні напрямки вдосконалення механізмів інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб: 1) привернення суспільної уваги до питань інтеграції ВПО у 

приймаючі громади, їхніх потреб та проблем; 2) забезпечення змін у ставленні суспільства до 

розв’язання проблем ВПО (за соціокультурним, соціально-економічним та гуманітарним 

вимірами); 3) підвищення рівня компліментарності приймаючих громад до ВПО, підвищення 

рівня толерантності, довіри і взаємодії в суспільстві
4
.  

Зміни в системі ідентичностей в умовах вимушеного переселення теоретизуються в працях 

А. Маслоу (теорія самоактуалізації), Дж. Беррі (теорія адаптації), Г. Теджфела (теорія соціальної 

ідентичності), Г. Солдатової (криза ідентичності), П. Штомпки (теорія травми соціальних змін) 

та інші. Соціально-психологічні засади ціннісної кризи ВПО у вітчизняній науці досліджують 

О. Блинова, О. Проценко, О. Солдатова та інші. 

Погоджуємося з думкою вчених-переселенців, що ставлення громадян до подій в Україні, 

пов’язаних із воєнним конфліктом на Сході України, є суперечливим і неоднозначним. 

Вимушені переселенці почали шукати будь-які можливості для працевлаштування, відновлення 

втраченого бізнесу, щоб забезпечити себе найнеобхіднішим у місцях, куди переїхали, 

втративши власне житло. «Але відчуття себе вимушеним переселенцем у власній країні лягло 

важким тягарем на душу, серце, на розум. Цей тягар хочеться скинути і знову стати тим, ким ти 

був, − просто вільним громадянином своєї країни, не обтяженим обставинами, на які ти не 

можеш вплинути, а зараз докладаєш значних життєвих зусиль і не завжди досягаєш бажаного 

результату»
5
.  

Російська дослідниця Г. Солдатова зазначає, що «травматичний досвід і життєві труднощі 

біженців визначають порушення у них цілісності та інтегрованості особистості. Комплекс 

проблем, що відбивають особистісні трансформації, можна позначити як криза ідентичності. 

Криза ідентичності виникає у біженців як у результаті подій, що стали причинами переміщення, 

так і внаслідок культурного шоку та адаптації в новому середовищі. У результаті пережитих 

подій руйнується сама підстава ідентичності – відбувається трансформація тієї картини світу, 

яка вибудовується з самого народження і включає в себе найширший діапазон образів, уявлень, 

думок, переконань, відносин»
6
. В. Хесле визначає поняття «кризи ідентичності» як втрату 
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почуття самого себе та неможливість пристосування до нових обставин. Це уявний розрив між 

вимогами нової ситуації та колишніми установками і поглядами
1
.  

Внаслідок міграції людина опиняється в іншій соціальній ситуації, ніж та, у якій вона жила 

раніше. За таких умов актуалізується процес соціального порівняння себе та інших 

представників спільноти переселення. Прагнення внутрішньо переміщеної особи до відновлення 

позитивної соціальної ідентичності і підтримання свого статусу в новій спільноті спонукає її до 

переосмислення своїх життєвих позицій, місця в соціальному світі, що активізує трансформацію 

соціальної ідентичності. У результаті трансформації соціальної ідентичності має відбутися 

ідентифікація зі значущою спільнотою.  

На думку Г. Теджфела, з кожною соціальною ідентичністю пов’язана оцінка людиною 

себе, що передає її позитивний або негативний статус у спільноті. У процесі набуття соціальної 

ідентичності людина має диференціювати соціальні об’єкти на такі, з якими вона себе 

ідентифікує, та такі, що її не стосуються. Є певна послідовність усвідомлення свого групового 

членства. Спочатку відбувається соціальна категоризація, під час якої людина усвідомлює 

наявність різних груп навколо себе. Потім іде соціальна ідентифікація, коли з усіх груп 

виокремлюється та, з якою людина співвідносить себе. І, нарешті, набуття соціальної 

ідентичності як повне усвідомлення своєї належності до групи чи спільноти
2
. 

Дж. Беррі виділяє чотири стратегії адаптації: асиміляція, сепарація, маргіналізація та 

інтеграція. Асиміляція – тип акультурації, при якому емігрант повністю ідентифікується з 

новою культурою і заперечує культуру етнічної меншини, до якої належить. Сепарація – 

ситуація, коли група та її члени, зберігаючи свою культуру, відмовляються від контактів з 

іншою заради збереження позитивного образу «ми». Маргіналізація – це ситуація, коли мігрант 

не ідентифікує себе ані з культурою більшості, ані з культурою меншини. Інтеграція – варіант 

акультурації, коли кожна зі взаємодіючих груп та їхні представники зберігають свої початкові 

індивідуальності, але одночасно з цим об’єднуються в єдине суспільство на іншій, так само 

значущій для них підставі
3
. Більше того, в своїх дослідженнях Дж. Бері доводить, що ті 

мігранти, які обрали інтеграцію, піддаються дискримінації значно рідше, ніж ті, що обрали 

стратегію сепарації чи маргіналізації. В цьому аспекті варто відзначити, що, за даними різних 

моніторингових досліджень, в Україні відзначається досить високий рівень інтеграції 

вимушених мігрантів в нові територіальні громади. 

Так, згідно з результатами національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо 

переміщеними особами станом на червень 2018 р. частка ВПО, які інтегровані в місцеву 

громаду, становила 45%, тоді як 35% заявляли про свою часткову інтегрованість
4
.  

У червні 2018 р. частка ВПО, котрі повідомили, що вони інтегровані в локальну громаду, 

становила 50%, ще 34% опитаних ВПО заявляли, що є частково інтегрованими. Загалом сумарна 

частка (84%) ВПО, які повідомили про певний рівень інтеграції, є трохи вищою, ніж у 

попередньому раунді (79%). Водночас частка ВПО, які повідомили, що вони не інтегровані, 

становила 14%
5
. 

Головними умовами успішної інтеграції, які наводили ВПО, були житло (87%), постійний 

дохід (77%) та зайнятість (48%), що залишається незмінним протягом усіх раундів. Іншими 

часто згадуваними умовами були сім’я та друзі у тому ж місці (44%), доступ до соціальних 
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послуг (38%), підтримка з боку місцевої громади (29%), легкий доступ до документів (18%) та 

можливість голосувати на місцевих виборах (13%)
1
. 

Ступінь інтегрованості ВПО в місцеві громади найбільшою мірою співвідноситься з 

почуттям довіри до місцевих, з частотою, із котрою вони звертаються до них за допомогою в 

повсякденних справах, а також із почуттям належності до нинішнього місця проживання. 

Дані моніторингу вказують, що почуття довіри між ВПО та приймаючою громадою є 

досить міцним. 63% ВПО повідомили, що «цілком можна довіряти» або «можна довіряти 

великою мірою» місцевим жителям у їхньому нинішньому місці проживання. Цей показник 

дещо підвищився порівняно з трьома попередніми раундами. Частка ВПО, які повідомляють про 

довіру до місцевого населення, є більшою серед ВПО, які проживають у селах (74%) та великих 

містах (65%), порівняно з ВПО, які мешкають у малих містах (59%).  

Проте про відстороненість ВПО у процесі комунікування свідчить той факт, що набагато 

менше мігрантів покладаються на членів приймаючої громади в повсякденних справах, 21% усіх 

опитаних ВПО повідомили, що покладаються на місцеве населення «завжди» або «часто», тоді 

як «рідко» або «ніколи» відповіли 38%
2
.  

Відповідно до результатів дослідження Київського міжнародного інституту соціології на 

замовлення Агентства ООН у справах біженців (лютий –березнь 2016 р.) майже всі опитані 

ставляться до вимушених переселенців із Донбасу та Криму позитивно (по Україні − 43%, у 

місцях найбільшої концентрації переселенців − 58%) або нейтрально (47 і 34%); українці 

схильні сприймати переселенців як громадян, які мають рівні права з іншими та які стали 

заручниками ситуації і потребують підтримки (по Україні − 89%, у місцях найбільшої 

концентрації − 96%)
3
. 

Адаптація ВПО до життя у нових громадах залежить від реалізму очікувань: і завищені, і 

занижені очікування негативно впливають на процес адаптації. Найбільш яскраво соціальні 

очікування приймаючих громад виражаються у стереотипах населення цих громад. У рамках 

проєкту «Сприяння діалогу і примиренню в регіонах України» було виявлено 6 основних блоків 

стереотипів щодо ВПО. Блок 1. Чужі за духом та негативно ставляться до інших («чужі за 

духом» громадам, які їх прийняли; не хочуть працювати; не можуть інтегруватися через різні 

погляди; негативно (зверхньо, агресивно) ставляться до мешканців; паразитують, вважать, що 

всі їм винні). Блок 2. Зомбовані, вірять у міфи та перебувають під впливом пропаганди (вірять, 

що Україну захопили фашисти; вірять у міфи про страшних бандерівців; вірять російським ЗМІ 

та ін.). Блок 3. Не поважають українську мову, культуру, цінності (негативно ставляться до 

української мови; виказують неповагу до символів української ідентичності: паспорта, прапора; 

налаштовані проти українських цінностей: історії, літератури…). Блок 4. Є носіями ворожих 

цінностей (вірять в «Русский мир» та його цінності; хочуть відокремлення від України; хочуть 

об’єднання з Росією; хочуть в СССР, мають ностальгію за Леніним та Сталіним; проти 

інтеграції в ЄС). Блок 5. Винні у початку війни та відмовляються брати участь в АТО. Блок 6. 

Моральна та фізична підтримка ворога (підтримують В. Путіна; самопроголошені республіки 

ЛНР та ДНР)
4
. 

Для подолання наслідків дискримінації ВПО через ціннісні стереотипи необхідною є 

протидія негативному сприйняттю та стигматизації ВПО. Негативні історії та чутки про ВПО 
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швидко поширюються у традиційних і соціальних медіа, а також на рівні побутового 

спілкування. Це збільшує дискримінацію ВПО, ризики виникнення конфліктів у територіальних 

громадах. Певні групи приймаючого населення стверджують, що «ми платимо за них», «вони 

забирають у нас роботу» або «вони нам не вдячні», покладають на переселенців провину за 

події на Сході України
1
. 

Окрім того, необхідно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 

приймаючої громади, пояснюючи складні психологічні стани ВПО, пов’язані з військовими 

діями, втратою майна, необхідністю розпочинати «нове» життя на новому місці, відсутністю 

соціально-побутових умов тощо. Також необхідно вести роз’яснювальну роботу щодо певних 

стереотипів і міфів. Один із головних, що нібито переселенці активно підтримували «Русский 

мир» та сприяли захопленню українських територій. Насправді, ті, хто підтримував агресора, 

або залишились на окупованих територіях, або із зони військових дій мігрували на територію 

Російської Федерації, яка проводила активну агітацію, обіцяючи підтримку таким мігрантам. 

Отже, переважна більшість ВПО, які мігрували на територію своєї ж держави, ідентифікують 

себе як громадяни України. 

Важливою є підтримка ВПО місцевими громадами щодо вирішення соціально-побутових 

та правових питань. Зокрема, під час проведеного нами усного інтерв’ювання майже всі 

переселенці (в інтерв’юванні взяло участь 23 особи із числа ВПО, які зараз мешкають на 

території Київської обл.) тією чи іншою мірою стикалися з проблемами, пов’язаними з 

наданням послуг місцевими органами влади. Серед них: для надання статусу ВПО необхідно 

подати підтвердження щодо місця проживання від місцевого депутата, в 3 випадках було 

вказано, що місцеві депутати відмовлялися надавати такі довідки, вважаючи, що це шлях до 

«наживи», оскільки довідка дає підставу отримати соціальну допомогу. Також 5 опитаних 

зіткнулися із проблемами під час нарахування та виплати соціальної допомоги, 25% опитаних 

мали труднощі в оформленні паспортів, особливо на дітей, які досягли 16-річного віку. При 

цьому лише 4 особи вказали на упереджене ставлення під час прийому на роботу і, навпаки, 5 

осіб відзначили пріоритетність в наданні робочого місця. Понад 90% осіб з числа переселенців 

не мали труднощів при влаштуванні дітей до дитячих садочків та закладів загальної середньої 

освіти. Більшість вимушених внутрішніх мігрантів зазначають, що найактуальнішою проблемою 

для них, іноді навіть більше, ніж житло і соціальний захист, є працевлаштування. Серед типових 

причин відмови у працевлаштуванні підприємці називають небажання брати людину із зони АТО, 

мотивуючи це ментальними відмінностями та неадаптованістю переселенців до місцевих умов. 

Попри високий рівень інтеграції опитаних у нові громади (85%), більше половини респондентів 

стикалися з проявами дискримінації та порушенням їх прав.  

У цій ситуації на державному рівні необхідно проводити тренінги для державних 

службовців, які надають послуги ВПО. Ключовою тезою таких тренінгів має бути професійна 

обізнаність щодо правових гарантій, а також соціально-психологічна допомога, розуміння 

можливої психотравми переселенця й адекватна реакція службовця. На думку опитаних, 

некваліфікованість фахівців, до яких звертаються ВПО, посилює і без того важкий 

психологічний стан вимушених мігрантів, веде до ускладнення процесу ідентифікації з 

громадою і конфліктизації соціального простору цієї громади. Найперше, чого очікують ВПО, – 

це допомога, співпереживання і співучасть. Відповідно до результатів опитування найбільш 

успішно інтегрується молодь віком до 35 років. Хоча більшості респондентів старшого віку все-

таки вдається долати труднощі на новому місці проживання. Як приклад, жінка 50 років, яка на 

Донеччині була власницею мережі оптових овочевих магазинів, після військових дій на Сході 

України втратила бізнес (фактично він був відібраний окупантами), заощаджень вистачило на 

придбання однокімнатної квартири. Під час влаштування на роботу вона дуже хвилювалася, чи 

                                                           
1
 Балакірєва О. М. .Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції: 

наукова доповідь. Київ: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2016. С. 58. 
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зможе працювати звичайною продавчинею. Проте, за її словами, власники кав’ярні виявилися 

чуйними, порядними людьми, і вона цілком задоволена роботою. Хоча подолати цей 

психологічний бар’єр для неї було складно. 

ВПО в нових територіальних громадах стикаються з низкою етнокультурних проблем, 

пов’язаних із різним світоглядом, світобаченням, моделями поведінки, мовою, політичними 

переконаннями тощо. Провідну роль в процесі інтеграції вимушених переселенців відіграє 

заклад освіти як установа, що є центральним осередком розробки та реалізації соціально-

педагогічних програм адаптації дітей.  

Відповідно до Закону України № 1706-VII від 20.10.2014 р. «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» взята на облік внутрішньо переміщена особа має право 

на продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за 

рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування
1
. У Стратегії інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього 

переміщення на період до 2020 р., схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 

листопада 2017 р. № 909-р зазначено, що забезпечення реалізації прав ВПО на отримання освіти 

є вкрай важливим для розвитку дітей, підлітків, молоді та їх можливостей у майбутньому
2
. Цією 

Стратегією передбачено план заходів щодо забезпечення рівного доступу до освіти у 

приймаючих територіальних громадах. 

Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації спільно з 

Міжнародною благодійною організацією «Партнерство «Кожній дитині» в Україні» з березня 

2015 р. реалізовує проєкт «Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей 

та дітей у Київській області», що фінансується Європейським Союзом. Проєкт впроваджується в 

6 пілотних регіонах, включаючи місто Бучу, де зареєстровано 2265 осіб, з яких: сімей з дітьми – 

1397, дітей – 583, з них 209 – навчаються в ЗНЗ, а 82 – перебувають у ДНЗ. В рамках проєкту 

здійснено навчання соціальних психологів і соціальних педагогів, створена група 

взаємопідтримки ВПО, проводяться круглі столи тощо. 

Про результативність проєкту свідчить і проведене нами інтерв’ювання учнів 5–11 класів 

м. Бучі, жодна з родин не мала труднощів із влаштуванням дітей до дитячих садочків або шкіл, 

понад 70% опитуваних отримують державну соціальну допомогу. Усього зібрано 24 інтерв’ю 

учнів віком від 10 до 16 років. Про високий рівень адаптації вимушених переселенців свідчить 

той факт, що близько 70% з них не збираються повертатися в місця попереднього проживання. 

Також діти вже встигли інтегруватися в нові учнівські колективи і не відчувають труднощів у 

спілкуванні та навчанні. Попри це болючим для підлітків стало питання: «За чим Ви сумуєте 

найбільше на «малій Батьківщині?». 23% відповіли, що не сумують ні за чим, а 68% утрималися 

від відповіді. Психологічні труднощі, пов’язані із переселенням, дітям допомогли подолати 

батьки, родичі, друзі, вчителі, волонтери. 

У ході дослідження ми взяли інтерв’ю у дітей-переселенців підліткового віку, оскільки це 

важливий етап у формуванні та розвитку ідентичності. Переселенці займають маргінальне 

положення у приймаючому середовищі. З одного боку, якщо підлітки не входять до соціальної 

мережі земляків, то їм важко сформувати позитивне ставлення до себе, а з другого – традиції та 

стиль життя, що пропагують члени такої мережі, можуть суперечити нормам приймаючого 

середовища. Як результат, підліток може відчувати відчуження та дезорієнтацію
3
. 

                                                           
1
 Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20.10.2014 № 1706-
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 Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього 

переміщення на період до 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80 
3
 Тімченко О. В. Методичні рекомендації щодо організації та надання психологічної допомоги дітям та сім’ям 

вимушених переселенців. URL: mykosvita. at.ua/nakazu/metod_rekom_roboti_z_bizhencjami. docx.  
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З метою соціокультурної інтеграції та психологічної підтримки цієї категорії дітей в 

закладах загальної середньої освіти має бути розроблена дієва програма інтеграції ВПО в новий 

освітній простір. При цьому варто враховувати, що досить часто успішність дітей із числа ВПО 

в перші місяці навчання в новій школі значно погіршується. Тому важливо підтримати дитину у 

цей період, зокрема, не ставити низьких балів, дати можливість підвищити оцінку, провести ряд 

індивідуальних консультацій тощо. Також необхідно створити сприятливий психологічний 

клімат у класі шляхом проведення індивідуальних та групових бесід з іншими учнями щодо 

моральної підтримки людини, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Важливо не 

залишати дитину наодинці, а, навпаки, активно залучати до соціально-активних та 

волонтерських проєктів, шкільних та міських заходів. 

Також рівень конфліктизації у приймаючих громадах зростає через навантаження на їхні 

ресурси, що зумовлене необхідністю приймати і підтримувати ВПО, це стосується в першу 

чергу соціальної, освітньої та медичної сфер. 

Шляхом вирішення цієї проблеми для органів місцевого самоврядування буде процес 

сприйняття ВПО як потужного ресурсу розвитку громади, зокрема через залучення 

кваліфікованих спеціалістів, бізнесменів, громадсько активної молоді. 

Децентралізація управління потребує формування спроможних територіальних громад. 

Цей процес відбувається вкрай повільно і неефективно. А залучення ВПО для виконання цих 

завдань не відбувається, незважаючи на вагомі переваги використання їх потенціалу. Спільні 

інтереси територіальних громад та ВПО, які в них проживають, є запорукою їх ефективної 

інтеграції на взаємовигідних умовах. Доказовою базою переваг потенціалу ВПО як ресурсу є їх 

вищий освітній потенціал загалом і безробітних зокрема, а також більш молоді вікові 

характеристики. Серед переміщених осіб із Донбасу переважають науковці, освітяни, 

підприємці та ін.
1
. 

Так, за результатами моніторингового дослідження серед вимушених переселенців удвічі 

більше дитячого контингенту та на 30% менше населення віком 60 років і старше. Середній вік 

вимушених переселенців за результатами як першого, так і другого раундів моніторингу майже 

на 10 років менший. Працездатний контингент ВПО також характеризується високим освітнім і 

професійно-кваліфікаційним рівнями. За результатами моніторингу серед вимушених 

переселенців близько 50% мають вищу освіту, а середню та середню спеціальну − по 25% 

відповідно
2
. 

Позитивні наслідки інтеграції ВПО пов’язані з активізацією відкриття ними нових 

підприємств з новими робочими місцями і для мешканців громади, зростанням якості та 

кількості трудового потенціалу, загальної соціальної активності за рахунок громадських 

активістів серед ВПО, розвитком соціальної інфраструктури за рахунок міжнародної допомоги, 

грантів, донорської допомоги на задоволення потреб ВПО; державним фінансуванням потреб 

ВПО у медичних, освітніх та соціальних послугах. 

Підтримуємо думку В. Панькової, що у формуванні нових соціальних зв’язків і культурних 

комунікацій за новим місцем проживання ВПО важливою є інформаційно-комунікативна складова. 

Вона включає: встановлення комунікативної взаємодії між ВПО та членами приймаючих 

територіальних громад на засадах соціального діалогу, які мають забезпечити розв’язання 

суперечностей і взаємовигідне співробітництво на підставі залучення ресурсних можливостей ВПО. 

Не менш важливою є соціально-самоорганізаційна складова, яка включає створення вимушеними 

                                                           
1
 Новікова О. Ф та ін. Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія. Київ: 

НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2016. С. 19. 
2
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переселенцями громадських організацій та об’єднань, встановлення продуктивних комунікацій і 

накопичення соціального капіталу в місцях переміщення
1
. 

До умов успішної інтеграції ВПО у місцях нового проживання варто віднести не лише 

житло, роботу, грошову допомогу, соціальні послуги, що є безперечним. Велике значення 

надається можливості переселенцям користуватися своїми природними правами без 

дискримінації у зв’язку з їх переміщенням, зокрема створенню умов для участі в громадському і 

політичному житті. Чотири роки внутрішньо переміщені особи відстоювали своє право брати 

участь у місцевих виборах за новим місцем проживання. Експерти українських та міжнародних 

організацій використовували всі можливі засоби впливу для того, щоб нарешті відновити право 

голосу і надати можливість ВПО голосувати за місцем фактичного проживання. 

Законодавчі зміни, які були закладені в законопроєкті №6240 (щодо виборчих прав внутрішньо 

переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян) ще на початку 2017 року, 

знайшли відображення в тексті Виборчого кодексу України від 19 грудня 2019 р. № 396-IX. 

Зокрема, в новому документі закладено можливість для внутрішньо переміщених осіб та 

інших категорій громадян належним чином мати доступ до реалізації виборчих прав на всіх 

типах виборів (загальнодержавних і місцевих)
2
.  

Крім того, вагомим чинником інтеграції ВПО у нових умовах є безконфліктне поєднання 

традиційної для ВПО культури з культурними традиціями населення територій переміщення 

ВПО. При цьому важливим є проведення культурно-мистецьких заходів регіонального рівня з 

метою взаємопроникнення культурних традицій, формування патріотичних почуттів, активне 

залучення ВПО до реалізації соціокультурних проєктів місцевого рівня. 

Таким чином, динамічна вимушена зміна умов проживання, соціального статусу, 

необхідність пристосовуватися до нових умов призводить до трансформації ідентичності 

внутрішньо переміщених осіб. Для ефективної інтеграції ВПО у територіальні громади 

необхідно сформувати систему дій, спрямовану на сполучення інтересів обох сторін щодо 

створення умов для самореалізації. З метою подолання соціокультурних конфліктів та ціннісних 

розбіжностей ВПО та приймаючих громад в умовах тяглості процесу внутрішньої міграції 

необхідним є формування принципів толерантності в громаді, забезпечення інтеграції ВПО 

через формування спільних цінностей з членами територіальної громади, розвиток партнерських 

відносин, активне залучення переселенців до реалізації суспільно значимих проєктів, підтримка 

та розвиток соціальних і громадських ініціатив. 
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РОЗДІЛ 11. 
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ЕТНОКУЛЬТУРИ В ТВОРЧОСТІ СЕРГІЯ 

КРИМСЬКОГО 

 

Слід відзначити, що, починаючи з 1980-х років ХХ сторіччя, гуманітарна еліта української 

нації відчула гостру потребу у власному духовному самоусвідомленні. У соціально-

гуманітарних науках розпочався процес оновлення у зв’язку з врахуванням тих теоретико-

методологічних та ідеологічних змін, що були зумовлені необхідністю для України звільнитися 

від неоколоніального минулого, пов’язаного спільним існуванням з Росією в рамках радянської 

імперії під гаслом так званої єдиної спільності «радянський народ», панівного ідеологічного 

тиску марксизму-ленінізму. На зміну застарілому і непродуктивному формаційному підходу 

прийшли західні уявлення, серед яких – цивілізаційний підхід до аналізу історичних процесів. 

У цей час увага провідних українських істориків, політологів, культурологів та філософів 

сконцентрувалася навколо проблем етнічної культури. Це, зокрема, було обумовлено тим, що 

саме сфера культури за тодішніх умов пост тоталітаризму фокусувала у собі актуальні та 

важливі проблеми національного розвитку та національного відродження. Саме у сфері 

культури вирішувалася доля України. Саме у сфері культури, насамперед духовній, могли 

відродити свою актуальність ідейні здобутки видатних діячів української культури П. Куліша, 

Д. Антоновича, М. Грушевського, Ю. Липи, І. Лисяка-Рудницького, Є. Маланюка, І. Мірчука та 

інших. Культура постала способом вираження національної ідентичності та виявлення сенсу 

буття українського народу. Цілісна національна культура постала узагальненим вираженням 

творчих зусиль українського народу, його осягів у світорозумінні, моралі, науці й філософії, 

способом самореалізації української людини, самоствердження українського суспільства в часі 

та просторі. 

Водночас гостро відчувалася потреба у дослідженні національної культури та етнічної 

історії на глибинному, філософському рівні. Тому у цей період на теренах України глибинний 

філософський аналіз етнокультурних процесів в Україні розпочали філософи Київської школи 

С. Кримський, І. Бичко, М. Попович та інші. Почала набувати оформлення й нова галузь 

соціокультурного знання, своєрідна методологія народознавства і етнокультурології – філософія 

української етнокультури. Філософія української етнокультури – це система теоретичних 

знань, в якій осмислюються загальні закономірності виникнення, сутності й функціонування 

культурних цінностей окремих етнонаціональних спільнот і регіонів
1
. Філософія етнокультури 

спирається на глибинний філософський аналіз «духовної метафізики» культури, її 

етноментальних характеристик, геокультурних хронотопів. У її предмет входить й так звана 

«духовна географія» краю, тобто його культурний «ландшафт», що складається з неповторної 

єдності географічних, етнографічних, соціально-психологічних і ментально-світоглядних 

вимірів життя певних етнічних спільнот. Український дослідник В. Личковах відзначає: 

«філософія етнокультури…набуває статусу не лише наукової дисципліни, новітнього напряму 

народознавства але й теоретичної, ідейно-світоглядної програми дослідження історії української 

культури в її націо -, державо - та людино творчих аспектах»
2
. 

Значну увагу проблемам української філософії етнокультури було присвячено в творчості 

одного з фундаторів Київської філософської школи, відомого вченого-філософа, заслуженого 

діяча науки і техніки, доктора філософських наук, професора, академіка Нью-Йоркської академії 

наук, лауреата Національної премії України імені Т.Шевченка, педагога, фахівця у галузі 

культурології, логіки та методології науки, історії української культури Сергія Кримського. 

                                                           
1
 Личковах В. А. Філософія етнокультури: Теоретико-методологічні та естетичні аспекти історії української 

культури. Київ, 2011. С. 8. 
2
 Личковах В. А. Філософія етнокультури: Теоретико-методологічні та естетичні аспекти історії української 

культури. Київ, 2011.  С. 194 
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Сергій Кримський дослідив проблеми української філософії етнокультури у своїх 

філософських та науково-публіцистичних творах: «Дім, поле, Храм», «Архетипи української 

культури», «Архетипи української ментальності», «Софійні символи буття», «Культурна 

універсальність українського бароко», «Універсалії української культури», «Під сігнатурою 

Софії», «Фортеця української духовності», «Принципи духовності ХХІ століття» та інших. В 

цих роботах він присвятив увагу розкриттю таких аспектів, як: застосування філософії культури 

як  методу дослідження національної культури та етнічної історії; розкриття глибинних 

духовних засад української культури (архетипів); виявлення культурної універсальності 

феномену українського бароко; аналіз специфіки національної ментальності; осмислення 

духовності в аспекті національної ідеї та стратегічного орієнтира майбутнього етнокультурного 

та соціокультурного розвитку України. Значну увагу філософ приділив знаковим явищам в 

українській культурній історії, таким, як феномен Києва, феномен Софії Київської, феномен 

Києво-Могилянської академії як фортеці української духовності тощо. 

С. Кримський здійснив спробу застосувати філософію культури до дослідження 

української національної культури та етнічної історії. Він намагався визначити у культурно-

історичному процесі духовно-смислові засади і ціннісні орієнтири. Такий підхід дав можливість 

філософу побачити в культурно-історичному процесі вияв неповторних рис як індивідуального 

буття людини, так і історичних людських спільнот (соціальних груп, етносів, націй). Це привело 

його до висновку, що загальнолюдська культура існує лише як загальнозначущий аспект 

національних (чи етнічних) культур, а вони, у свою чергу, являють собою ціннісно-нормативне 

виявлення долі народу, його життєвої траєкторії в універсумі історії 
1
. 

Актуалізуючи у своїй творчості методологічну функцію філософії культури, С. Кримський 

приділив значну увагу розкриттю її глибинних засад, які він позначив як архетипи культури. 

На його думку, архетипи асоціюють особливе методологічне бачення, коли завдяки 

перетворенню минулого у символи стає можливим визначити смисли майбутнього. 

Запропонований ним підхід з позицій виділення архетипових форм культури був спрямований 

на реалізацію потреби у національному наповненні української культури на історичному та 

метаісторичному рівнях. Тим самим він істотно відрізнявся від інтуїтивно-психологічних 

міркувань про «душу» націй, що у той час набули популярності у західноєвропейській 

філософській думці та філософській думці української діаспори (О. Кульчицький, 

М. Шлемкевич та інші). Метод архетипів став комплексним уявленням про певні соціопсихічні 

характеристики українського етносу (так званий «етнічний автопортрет» українців), відповідав 

умовам наукової раціональності, він вимагав емпіричного доведення наскрізності певних 

структур, що можуть застосовуватися для характеристики етнічної індивідуальності людей та 

спільнот, пов’язував історичні методики дослідження з логікою структурних реконструкцій 

культурно-історичного процесу. С. Кримський вважав, що здатність методу архетипів 

висвітлювати еволюцію культурно-історичного життя етносів від найдавніших часів до 

сьогодення є свідченням його переваги над іншими підходами. 

Архетипи, розроблені С. Кримським як певні фундаментальні праформи культури і 

ментальності, аж ніяк не були спрямовані на заперечення соціального та культурного прогресу. 

Навпаки, філософ був переконаний, що вони виступають показником фундаментальності його 

еволюції. Він стверджував, що «…чим грунтовнішим є культурне звершення, тим глибше воно 

проростає в історичний грунт цивілізації, тим більше людських досягнень залучено до його 

підготовки та здійснення. Тому найвищі досягнення людства укорінені в усій історії»
2
. 

Унікальність і своєрідність української культури, на думку С. Кримського, характеризують 

архетипи «Слова», «морально-етичної цінності індивідуальності», «філософії серця», 

                                                           
1
 Кримський С.Б. Про софійність, правду, смисли людського буття: збірник науково-публіцистичних і 

філософських статей. Київ, 2010. С. 239. 
2
 Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії. Київ, 2008. С. 215. 
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«Софійності», «родинності», «гри з долею» тощо. Філософ був одним із перших, хто вказав на 

визначальне значення для світоглядно-ціннісної свідомості української культури архетипу 

«філософії серця». Цей архетип, розкриваючись як принцип індивідуальності та орган відчуття 

Бога (П. Юркевич), мікросвіт «внутрішньої людини» та основа людяності (Г. Сковорода),  шлях 

до гармонії з природою (П. Куліш, Т. Шевченко), був типовим, на думку філософа, не лише для 

характеристики української культури, але й сформував відповідний метод  її аналізу. 

На думку філософа, репрезентантом важливих національних архетипів культури може 

вважатися так звана Київська культура. Філософ розробив культурологічну концепцію Києва як 

світового міста, виникнення якого пов’язано із своєрідним, поміченим історією простором, який 

виступив ареною як драматичних історичних подій у житті українського етносу, так і сприяв  

його доленосним культурним трансформаціям. Філософ відзначав, що «…в певному розумінні 

Київ…може розглядатися як семіотичний феномен чи текст, що кодує мовою просторово-

матеріального середовища уявлення про «розумну ойкумену», культурний лад буття, 

альтернативний хаосу ворожих людині стихій»
1
. 

Архетипи, на думку С. Кримського, зовсім не свідчили про етнічну вийнятковість 

українців. Навпаки, він вказав, що, окрім архетипного пласту, українська культура мала сфери 

переробки світового досвіду, так звані транснаціональні цінності. Сприйняття українським 

суспільством транснаціональних цінностей стало можливим завдяки національному 

самовизначенню українського народу, починаючи з ХVІІ сторіччя. Філософом було слушно 

продемонстровано, що саме з тих часів загострився інтерес суспільства до універсальних засад 

європейської цивілізації – античності, християнства та просвітництва, наслідком чого стало 

поширення загальноєвропейських програм освіти, усвідомлення гуманістичних цінностей 

латини як міжнародної мови культури і науки, актуалізація ідей екуменізму, християнської 

єдності культурного світу тощо. 

У своїй творчості філософ приділив значну увагу розкриттю аспектів поєднання 

етнонаціональних (архетипних) і транснаціональних (загальнолюдських) цінностей в 

українській культурі. С. Кримський показав, що в українському бароко виявилися західні 

культурні впливи. В українському бароко культурні традиції українського народу поєдналися з 

європейським антропоцентричним гуманізмом. Сформувалися ідеали героїчного та стоїчного 

ставлення до світу, розуму, мудрості, софійності, символізму та прагнення до свободи як 

виразники духовності українського народу. Наприклад, зауважимо, що Петро Могила вперше 

системно кодифікував усі свята українського народу, що діють і дотепер. 

С. Кримський привернув увагу до того, що саме у добу бароко, яка майже повністю 

збігається з часом існування української Гетьманської держави (40-ві роки ХVІІ – 70-ті роки 

ХVІІІ сторіччя),  в Україні сформувалася тенденція героїзації та ствердження буття, 

сформувався та поширився культ князя Володимира Святого, гетьманів П. Сагайдачного, Б. 

Хмельницького, І. Мазепи, митрополита П. Могили та ін., що знайшло свій вияв у козацьких 

літописах, піснях, поезії. Саме у той час, відзначав він, Україна на повну силу заявила про себе в 

якості суб’єкту світової історії, а Київ було проголошено (на тлі претензії Москви на роль 

«Третього Риму») Другим Єрусалимом»
2
. Філософ відзначав, що «…прояви героїко-

патріотичної теми в українському бароко, тенденцію життєстверджуючого сприйняття дійсності 

та розкриття здатності протистояти ворожим силам можна оцінити як певну його специфіку, 

пов’язану не тільки з духовним кліматом доби Гетьманської держави, а й з героїко-

стоїстичними рисами українського менталітету»
3
. 
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 Кримський С. Б. Ранкові роздуми. Зб. ст. Худож. оформ. О. Білецького. Київ: Майстерня Білецьких, 2009. С. 100. 

2
 Кримський С.Б. Про софійність, правду, смисли людського буття: збірник науково-публіцистичних і 

філософських статей. Київ, 2010. С. 313. 
3
 Кримський С.Б. Про софійність, правду, смисли людського буття: збірник науково-публіцистичних і 

філософських статей. Київ, 2010. С. 315. 
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Філософ відзначав, що саме в епоху Просвітництва, коли в Україні акцентується феномен 

бароко, були закладені підвалини процесу націогенезу, тобто перетворення українського етносу 

на суб’єкт світової історії. На його думку, це було пов’язано із тим, що засвоєння 

соціокультурного досвіду людства вимагало врахування у націєтворенні не лише чинників 

спільної території, економіки, мови, побуту, особливостей психічного складу, але й доповнення 

вказаних основоположень новими процесами. До них належали виникнення особливого 

соціального прошарку, власної інтелігенції як носія національної свідомості, розгалуження 

системи освіти, яка, на думку філософа, створювала єдине культурне та комунікативне поле 

нації, живила розвиток літературної мови та сприяла державотворчим процесам. 

Оскільки бароко в усіх європейських країнах сприяло утворенню власних національних 

філософських та наукових шкіл, С. Кримський не міг обминути у своїй творчості Києво-

Могилянської академії, вказавши на її особливу роль та значення для української культури. Цей 

навчальний заклад в епоху Просвітництва сприяв розвиткові української нації, виступаючи 

освітнім осередком формування та захисту її духовності. 

С. Кримський наголосив, що у ті часи, виконуючи завдання культурного відродження 

України, будучи мобілізаційним виховним центром для еліти козацької республіки, Києво-

Могилянська академія завдяки творчим здобуткам своїх відомих діячів проголосила ідеї 

«загартованого духу» (Ф. Прокопович), «меча духовного» (Г. Сковорода), започаткувала так 

звану ідеологію лицарства. Філософ вказав на важливість обґрунтування діячами Києво-

Могилянської академії так званої барокової свідомості, яка, на його думку, яскраво відбивала 

особливості української духовності з її повагою до людини, її щастя та свободи. Цікавою 

знахідкою С. Кримського стало те, що він зміг побачити в бароковій свідомості українців 

визначальну роль слова як духовної зброї, яка не лише націлювала на європейську освіченість, 

але й орієнтувала на захист власних культурних надбань. Образ слова як духовної зброї, на 

думку філософа, набув у ті часи фундаментального архетипного значення для української 

культури, визначив стратегічні орієнтири її майбутнього розвитку. 

Отже, завдяки розкриттю культурної універсальності феномену українського бароко, 

Києво-Могилянської академії як «фортеці української духовності» філософ зміг побачити в 

засадах української культури як етнокультурну специфіку, так і синтетичні особливості 

поєднання етнонаціонального і загальнолюдського, нові орієнтири на здобуття Україною 

статусу культурного та цивілізаційного центру. 

Важливим внеском С. Кримського в українську філософію етнокультури стала 

актуалізація ним специфічних рис та ознак національної ментальності українського народу. 

Філософ вважав, що менталітет не є суто психологічним явищем. Він обстоював думку про 

буттєвий статус менталітету, про те, що менталітет є чинником історичного поступу, 

передумовою захисту держави і народу від драматичних подій, що супроводжують процес  

націєтворення. 

Проблему національної ментальності філософ запропонував вирішувати за допомогою 

символів «Дому», «Поля», «Храму». На його думку, символіка концепту «Дім» позначає святе 

довкілля буття людини, характеризує місце, де для особистості (чи нації) концентрується «своя 

правда, сила і воля». З символом «Дому» завжди пов’язуються сімейні цінності, сердечне 

єднання та родинна захищеність. «Дім», на його думку, – це своєрідна ніша людини в 

Універсумі, він характеризує людське буття від сім’ї до національної солідарності. Із цим 

символом, вказував філософ, були пов’язані ідеї святості Батьківщини, богообраності своєї 

землі, які зорієнтовували  український народ на захист своєї «неньки-України». 

Символіка концепту «Поле» позначає життєвий «топос» людності, зв'язок людини з 

природою, зокрема зі степом. Втім йдеться насамперед про «поле життя», економічний простір 

виживання. «Поле» позначає загальне положення просторового ареалу етносу, символізує 

«рідний край», батьківщину, коріння роду тощо. 
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Ідея «Храму» пов’язана, на думку С. Кримського, з національними святинями в духовній 

культурі українців. Через ідею «Храму» актуалізуються національні ідеали української 

спільноти, а також формується софійне (любомудрістне) ставлення до буття. 

Філософ також вказав на те, що деякі архетипи національної ментальності мали 

визначальне смислове і ціннісне наповнення в культурі. Так, зокрема, він надав високої оцінки 

«Кобзарю» Тараса Шевченка, вважаючи, що цей твір – це «беспрецендентне літературне 

втілення цілої нації, українського етносу, втілення його творчої сили, ментальності та ідеалів» 
1
. 

Філософом також було вдало обґрунтовано синтетичне соціокультурне значення одного з 

ключових концептів розвитку української ментальності – концепту «Землі». С. Кримський 

вказав, що слово «eres» (земля) є одним із найдавніших, завдяки чому воно може 

кваліфікуватись як архетип. Філософ відзначив, що архетип «Землі» об’єднав аграрно-

виробничий, соціально-історичний та духовно-культурний атрибути національного життя, 

звичаїв та обрядів українців. Він наголосив на наскрізному характері цього архетипу для 

української духовності від язичницьких обрядів землеробства, через християнські цінності та 

козацькі ідеали вільного хутора до наукових розробок С. Подолинського та біосферно-

ноосферної концепції В. Вернадського. Подальша розробка цього архетипу в творчості 

філософа фактично привела його до сучасного, ноосферного, розуміння світобудови. 

Цікавим здобутком С. Кримського може вважатися введення ним у проблемне поле 

філософії етнокультури концепту «національної Долі». Філософ прагнув показати, що життя 

здійснює свій шлях не тільки через рух вперед до нових можливостей та подій, але й через 

повернення до своїх засновків у вигляді тих зворотних сил, які акумулюють діяльність у 

життєвий досвід. Тому він  закликав бути уважними до наслідків своєї діяльності, наголошував 

на необхідності вироблення принципів національної поведінки з метою самозбереження і 

збереження нації. За допомогою концепту «національна Доля» філософу вдалося довести до 

нащадків думку, що «в розвитку національної спільноти виникають типові для всіх етапів її 

історії схеми національної поведінки…Змінюється при цьому лише мотивації застосування схем 

та результативність їх наслідків. Чим більше збагаченим є історичний досвід народу, тим більше 

шансів для його самозбереження...»
2
. 

Значну увагу у своїй творчості філософ присвятив розкриттю архетипу «Софійності», який 

вважав найбільш показовим і значущим для українців. У своїх працях філософ влучно показав, 

що софійність виступала наскрізною темою для української культури від ідейно-художньої 

програми храму Київської Софії до філософських курсів професорів Києво-Могилянської 

академії, світоглядних переконань Г. Сковороди і поезії П. Тичини. С. Кримський наголошував, 

що завдяки софійності «Україна завжди була кордоном безпеки народів від хаосу Великого 

Степу, альтернативою якій виступала розумна ойкумена Київської Русі»
3
. 

Філософ звертав увагу на те, що архетип софійності української філософії був потім, 

наприкінці ХІХ сторіччя, переосмислений В. Соловйовим та іншими російськими філософами, 

які сповідували духовну традицію «київської школи», зокрема С. Булгаковим. Разом із тим він 

наголошував, що було б помилковим розглядати Софійне розуміння світу як виключно 

теоретичний феномен. Так, зокрема, у статті «Софійні символи буття» (2002) він відзначав, що 

буття історично поставало перед нашими предками як семіотична (знакова) реальність. 

Наочним виразом символів історії, держави та національних святинь вважали світові міста. 

Тому філософ надав у своїй творчості особливої уваги обгрунтуванню етнокультурного 

значення Києва як великого слов’янського центру, що виник на відзначеному історією просторі. 

Він писав: «Київ постає не просто як перехрещення торговельних шляхів, комунікаційних та 
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бойових маршрутів озброєних дружин, а й насамперед як перетин історичних часів та культур»
1
. 

Київ був своєрідною «гаванню духу на березі великого степового океану азійських просторів»
2
. 

Філософ запропонував розглядати Київ не тільки як слов’янську столицю, а й як семіотичну 

систему чи текст, що кодує мовою матеріально-просторового середовища уявлення про розумну 

ойкумену. Особливе місце у ній він відвів культовим спорудам і київським ландшафтам. 

Особливу увагу філософ привернув до головного храму Києва – Софії. З цією спорудою 

С. Кримського пов’язували особливі відносини, як інтелектуальні, так і життєві, людські, 

романтичні. Він любив це святе місце, часто гуляючи біля храму, а також  проводив екскурсії 

для всіх бажаючих знайомих та колег, збагачуючи знаннями не лише себе, але й інших. Він 

переконував, що Софія Київська – це не тільки сакральна архітектурна споруда, але й 

ознаменування етичного порядку Космосу, своєрідний центр, ціннісно-смисловий універсум 

східного слов’янства. Тому й забудови київських ландшафтів сприймалися філософом як носії 

відповідних смислів. 

Так, зокрема, філософ в унісон з українським дослідником І. Моїсеєвим
3
 здійснив спробу 

проаналізувати образ Лаври, яким він постає з лівого берега Дніпра. Він віднайшов у ньому 

вертикальну композицію смислів: води (як річки часу, космогонічної стихії, материнського 

початку земного життя, невичерпної мудрості); печери (інтимного інтер’єру духу, таїни, 

глибини серця, жіночого лона, «могили-вагітниці», в якій сплять ще не пробуджені сили); гори 

(символу висоти духу, хребетного стовпа світу чи асоціація кургану як знаку епічних часів або 

«Світового дерева» з його символікою безмежного життя Всесвіту); змієподібного поясу 

хвилястих мурів (магічне коло святого місця); золотих барокових верхів (де в примхливих 

заломах поєднується справжнє поривання вгору і водночас сходження вниз); і, нарешті, неба і 

землі, бо останні – необхідний компонент цілого
4
. 

Філософ привернув увагу також і до того, що ідея софійності в українській культурі 

пов’язана з архетипом ставлення до природи. Він відзначав, що в українському менталітеті 

природа – це не тільки материнський-родинний початок, а й дзеркало людської душі, тому 

вважав, що природу та людину поєднує ідея загального символічного світу, яка проявляється в 

українському менталітеті. Свідченням цього, на думку філософа, є народна творчість українців, 

зокрема потужний пісенний фольклор України. 

У той же час філософ зауважував, що спільний для людини та природи символічний світ 

не є прерогативою лише української культури. Він формується в культурі інших народів, а його 

витоки філософ вбачав ще в давньоіндійських Упанішадах. С. Кримський зміг побачити 

тисячолітнє коріння української культури в спадщині інших народів, а також його вияв в 

українській етногенезі. Разом з тим філософ підкреслював визначну роль Києво-Руської 

держави і християнізації Русі для реалізації потреби символізації етнічної території, надання 

символічного статусу рідному краю, семіотичного перетворення його на святе довкілля буття. 

На нашу думку, є слушною оцінка, надана софіології С. Кримського сучасним українським 

ученим В. Личковахом, який відзначає, що «…ідея софійності у філософсько-

культурологічному вченні С. Кримського виконує смислопороджуючі та смислоутворюючі 

функції. Принцип софійності має не лише онтологічне, космогенетичне значення («софійний 

початок життя»), а й соціокультурні, етногенетичні й націєтворчі смисли (паралелізм людини і 

природи, українські феномени «поля», «хутора», «міста», «храму», «саду-вертограду» 
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тощо)…Софіологія С. Кримського продовжує мислительні традиції української філософії й 

розгортається через ціннісно-смисловий універсум української культури, через «запити 

філософських смислів» в етноментальності, мові, мистецтві, літературі, у світоглядних і 

цивілізаційних орієнтаціях взагалі»
1
. 

У процесі дослідження архетипів української ментальності С. Кримський дійшов 

висновку, що завдяки духовному досвіду, який сформував схильність народів до певних 

ментальних форм і архетипів, а також втіленню цього досвіду в історію України відбувся 

процес, коли ментальні форми і архетипи набули в українській культурі предметного вияву, 

пройшовши шлях від загальнолюдських смислових домінант до духовних засад існування і 

розвитку нації. Такі архетипи української ментальності, що були досліджені С. Кримським, як 

архетипи «свободи», «духовного розуму», «філософії серця», «Землі», «духовного подвигу», 

«Софійності», «святості буття» перетворилися в українській культурі на її духовно-смислові 

засади, визначили генезу нації від її існування як етнічного явища до формування політичної 

спільноти громадянського суспільства. 

Важливим внесном С. Кримського в українську філософію етнокультури є осмислення 

ним проблеми духовності в аспекті національної ідеї і стратегічного орієнтира майбутнього 

етнокультурного та соціокультурного розвитку України. 

Духовність, на його думку, – це передусім вияв особистісного початку в людині, вона 

відбиває процес її становлення і зростання. Духовність – це й так звана «третя правда» 

(С. Кримський) буття, світ ціннісних вимірів, що визначені красою, свободою, правдою. 

Ціннісною сферою духовності є культура, яка є альтернативою марксистсько-ленінської 

ідеологеми панування загального над індивідуальним.  Культура також ціннісно протидіє 

насильницькій стратегії дій людини в тоталітарному суспільстві, оскільки не дозволяє 

переступити через енергетичні, екологічні, фінансові та моральні ліміти. В духовності та 

культурі реалізується, на думку С. Кримського, принцип полісистемності цілей як альтернатив 

будь-якій фанатичній абсолютизації однієї мети. 

С. Кримський намагався осмислити духовність в аспекті національної ідеї. Він проводив 

паралель між особистісною неповторністю індивіда та індивідуальною неповторністю нації, 

вбачаючи у кожній нації духовно-специфічний аспект. На його думку, кожна нація репрезентує 

як специфікований автопортрет людства, так і є водночас історичним суб’єктом, втілює 

історичний досвід, а також вимоги часу, епохи, історичної перспективи, які допомагають уявити 

ціннісний зміст культури. Нація, вважав С. Кримський, повинна постійно звертатися до своєї 

самобутності, відновлювати її, здійснюючи через врахування своєї історії, свого історичного 

досвіду шлях до самої себе. Філософ вважав, що історичний розвиток української етнокультури 

є специфічним відображенням і втіленням так званого «спеціфічного автопортрета людства». 

Він зауважував, що «найпотужнішою селективною системою затвердження культури 

виступають національні чинники, бо нація і є визначальною сферою функціонування 

культури»
2
. 

С. Кримський прагнув зорієнтувати гуманітарну еліту нації на формування усвідомлення, 

що духовність є важливим стратегічним орієнтиром майбутнього соціокультурного розвитку 

України. Він закликав звернути увагу на освіту, науку, ідеали і цінності культури, які, на його 

думку, є важливими чинниками побудови в країні так званого «суспільства знань». Філософ 

запропонував для реалізації цієї мети розв’язати такі важливі для країни завдання: забезпечити 

національний і соціальний розвиток; створити засади для системного піднесення української 

культури в контексті європейських цінностей; здійснити актуалізацію національного 

                                                           
1
 Личковах В. А. Філософія етнокультури: Теоретико-методологічні та естетичні аспекти історії української 

культури. Київ, 2011. С. 109. 
2
 Кримський С. Б. Під сигнатурою Софії. Київ, 2008. С. 508. 
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менталітету, сформувати національну еліту. Це допомогло б, на думку філософа, втілити 

національну ідею України у розвиток українського соціуму на сучасному етапі
1
. 

В умовах здобуття Україною незалежності проблема духовності, на думку С. Кримського, 

мала б набути нового звучання у зв’язку з потребою формування цивілізаційного мислення 

українців. У цивілізаційному мисленні, на думку філософа, мали б реалізуватися як базові 

архетипові цінності, так і нові суспільні цінності, які увібрали б у себе тенденції руху 

українського суспільства до глобальної макроцивілізаційної інтеграції. Серед нових суспільних 

цінностей філософ відзначив політичні цінності толерантності, світового консенсусу, етики 

солідарності у справах народів, які могли б забезпечити здійснення історії як демократичного 

процесу. Серед визначальних цінностей людського буття нової епохи філософ виокремив 

цінності свободи, любові, права бути іншим. Можна стверджувати, що ці суспільні цінності, які 

були відзначені Сергієм Кримським, є злободенно актуальними для сучасної України. 

Філософом були визначені стратегічні орієнтири для формування цивілізаційного 

мислення українців. У їх основі – нове розуміння людини як гармонійної особистості, яка, 

будучи вкоріненою у буття, репрезентує базові цивілізаційні та архетипні національно-

культурні властивості. Через свої людські сутнісні сили людина постає вищою метою розвитку 

українського соціуму
2
. Філософ підкреслював також «усезростаючий вплив морального начала 

при розв’язанні політичних, соціальних і національних проблем у новому мисленні 

сучасності»
3
. 

Отже, аналіз проблем застосування філософії культури як  методу дослідження 

національної культури та етнічної історі, розкриття глибинних духовних засад української 

культури (архетипів), виявлення культурної універсальності феномену українського бароко, 

специфіки національної ментальності, осмислення духовності в аспекті національної ідеї та 

стратегічного орієнтира  майбутнього етнокультурного та соціокультурного розвитку України є 

важливим етнокультурним здобутком філософської творчості Сергія Кримського. Дослідження 

С. Кримським феноменів Києва, Софії Київської, Києво-Могилянської академії також має 

важливе значення для української філософії етнокультури. Вияв евристичного потенціалу 

проблем української філософії етнокультури в творчості Сергія Кримського є основою для 

подальшої розробки та втілення в соціально-гуманітарному просторі України. 

                                                           
1
 Кримський С.Б. Про софійність, правду, смисли людського буття: збірник науково-публіцистичних і 

філософських статей. Київ, 2010. С. 169. 
2
 Кримський С.Б., Павленко Ю. В. Цивілізаційний розвиток людства. Київ: Фенікс, 2007. С. 313. 

3
 Кримський С.Б. Запити філософських смислів. Київ : Видавець ПАРАПАН, 2003. С. 187. 
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ВИСНОВКИ 

 

Підсумкова колективна монографія «Етнокультурні процеси в Україні у кінці ХХ – на 

початку ХХІ ст.: українознавче осмислення» стала комплексним узагальненням результатів та 

остаточним підведенням підсумків науково-дослідної роботи «Етнокультурні процеси в Україні 

(1985-2017)», що виконувалася вченими–українознавцями, переважно науковими 

співробітниками відділу української етнології упродовж 2018–2020 рр. Більшість праць, 

підготовлених упродовж трьох років було оприлюднено, серед них колективна монографія 

англійською мовою. Пророблена трьохрічна робота посприяла підготовці цієї монографії. Було 

встановлено стан дослідження проблеми, опрацьовано та систематизовано значну частину 

джерельної базї щодо етнокультурних процесів в Україні у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Дослідження базується на комплексному, міждисциплінарному, системному підходах, 

застосуванні методичного інструментарію українознавства, принципів історизму, об'єктивності, 

соціального підходу, альтернативності. Окрім загальнонаукових методів, етнологічних, 

соціологічних, статистичних, географічних, демографічних, політологічних використовуються 

хронологічний, синхронний, ретроспективний та інші методи історичного пізнання. 

Використано матеріали власних соціологічних опитувань та результати польових етнографічних 

досліджень, виконаних іншими дослідниками. Поєднання зазначених підходів із 

загальнонауковими методами та методами історичних наук, статистики населення, демографії, 

соціології, політології, соціальної географії тощо робить застосовувану методику спеціальною, 

притаманною лише цьому дослідженню.  

Авторами колективної монографії здійснено порівняльний аналіз підходів до наукового 

пізнання етнокультурних процесів, міжетнічної та міжкультурної взаємодії в УРСР першої 

половини 1980-х рр., перебудовчого періоду та незалежної України. Обґрунтування 

закономірності зміни підходів до наукового дослідження ґенези українського народу та 

сучасних етнокультурних процесів в умовах кризи комунізму було очікуваним результатом. 

З'ясовано, що у тоталітарну добу гуманітарна наука перебувала під потужним контролем 

комуністичної влади, яка вимагала від радянських вчених сповідувати марксизм-ленінізм, 

виконувати всі завдання режиму й не відхилятися від ідеологічної матриці, це стосувалося 

дотримування ними теорії стадіального розвитку людства, існування у так званій Давній Русі, 

так званої давньоруської народності тощо. Автори показують, що з руйнацією СРСР і 

відновленням суверенної Української держави, етнокультурні процеси поступово набувають 

позитивної динаміки, а вітчизняні вчені позбавившись ідеологічного тиску отримують змогу їх 

адекватно вивчати, аналізувати й осмислювати. Зміна суспільно-історичних умов в СРСР та на 

його уламках зумовила зміну провідного напрямку етнічної та культурної самоідентифікації 

українських громадян на користь української ідентичності. 

Обгрунтовано, що розбудова української держави, її політичної, економічної, культурної, 

військової, освітньої, наукової та інших сфер супроводжувалася низкою об’єктивних і 

суб’єктивних проблем, зокрема недофінансуванням і зміною державницьких пріоритетів, всі ці 

пострадянські реалії, з одного боку, відкидали науку й науковців на маргінес суспільно-

політичного життя на зламі тисячоліть, з іншого – змушували їх приймати нестандартні 

рішення, які в підсумку сприяли позитивній динаміці розвитку української гуманітаристики. 

Встановлено, що відновлення на початку 90-х років ХХ ст. української державності вкотре 

продемонструвало як друзям, так і ворогам незнищенність українців, стійкість і витривалість їх 

етнокультурного комплексу та його складових. Разом з тим вже понад чвертьстолітнє існування 

суверенної України показало як самим українцям, так і цілому світу, що постколоніальний і 

посттоталітарний тягар усіляко сповільнює її поступальний розвій. Стало очевидним, що 

спадщина 263-річного перебування України у складі імперії Романових і майже 70-річної 

радянської окупації не долається одномоментним оприлюдненням «Акта проголошення 
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незалежності України» від 24 серпня 1991 року. Для остаточного подолання та усвідомлення її 

псевдонаукових концептів потрібні десятиліття копіткої інтелектуальної праці, політичної волі 

керівництва, координації діяльності владних інституцій, консолідації громадянського 

суспільства та створення новітньої української політичної нації. Проте такий перебіг модерних 

етнокультурних процесів був суттєво загальмований і підкорегований щонайменше двома 

факторами. 

Перший – внутрішній, а саме формування з середини 90-х років ХХ ст. в Україні кланово-

олігархічної системи, яка на початку ХХІ ст. остаточно утвердилася в суспільно-політичному, 

економічному й культурному житті країни, цим самим призупинивши як розпочаті реформи, 

відхід від пострадянських практик, євроатлантичну інтеграцію, так і значне звуження сфери 

впливу державної мови, гальмування розвою вітчизняної гуманітарної науки, українського 

культурного контенту тощо. 

Другий чинник – зовнішній, поступова переорієнтація Російської Федерації з 

демократичного на авторитарний шлях розвитку й управління та повернення її керівництва до 

неоімперського дискурсу в контексті інформаційної війни з Україною. У зв’язку з цим був 

створений і розпочав активно впроваджуватися у життя політико-ідеологічний концепт т. зв. 

«русского мира», що спрямовувася передусім на повернення Росією статусу наддержави у 

кордонах 1914 р. та пропаганди триєдиного народу (російського). Такі кардинальні зміни та 

зазіхання дали можливість російській політичній, економічній, військовій, дипломатичній і 

культурній експансії суттєво загальмувати, а у деяких випадках навіть зупинити державотворчі, 

націєтворчі й етнокультурні процеси чи не на усьому пострадянському просторі. Подібними 

заявами В. Путін намагається вкотре переконати українців у їх неспороможності бути т. зв. 

«історичним народом», мати власну національну державу й творити свою, а не чужу імперську 

історію. Саме тому українським ученим потрібно утвердити як на академічному, так і на 

повсякденному рівнях фундаментальне положення, що українці та росіяни – різні народи із 

кардинально інакшим історичним минулим і сьогоденням. Також вітчизняним дослідникам 

конче необхідно впроваджувати у науково-освітній простір ранньосередньовічну теорію 

походження українського народу, яка, на відміну від інших гіпотез і концепцій, сприяє 

подоланню в українців багатьох комплексів, зокрема меншовартості й малоросійства, та 

утвредженню в їх свідомості й повсякденному бутті не євроазійських, а європейських 

загальнолюдських цінностей. Зрештою, остаточна відмова від радянських і пострадянських 

етногенетичних концепцій, утвердження у вітчизняному парадигмальному просторі 

загальновизнаної у соціумі ранньосередньовічної теорії етногенезу українців, збереження і 

поступальний розвиток українського етнокультурного простору, етнокультурного комплексу та 

його найважливіших складових тощо допоможе українцям відновити позитивну динаміку 

українських етнокультурних процесів на початку ХХІ ст.  

Автори монографії мають надію, що їх наукова праця посприяє осмисленню нагальних 

проблем української гуманітаристики загалом та українознавства зокрема, оскільки вона 

відповідає життєво важливим духовно-культурним запитам сучасної України. Після тривалого 

періоду відсутності суверенітету, мовного та культурного зросійщення, сталий розвиток 

України, громадян української держави. і зарубіжних українців в умовах інформатизації, 

глобалізації, формування суспільства знань у складній системі конкурентних та конфліктних 

взаємин із сусідами може відбуватися лише за умови загальносуспільного розуміння сутності 

етнокультурних процесів на українських теренах, ролі держави, соціальних інститутів, суб’єктів 

політики, кожного громадянина в їх спрямованості, інтенсивності, тривалості, конфліктності чи 

безконфліктності тощо. Результати дослідження прискорять подолання негативних наслідків 

зросійщення України, її інтеграцію до європейського та євроатлантичного цивілізаційного 

простору й подальшого розвитку у форматі правової, демократичної, інноваційної, духовної і 

заможної Української Самостійної Соборної Держави. 



153 
 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Алтухов В. Мовний простір Донбасу: чи є українська мова державною? Вічна Україна. URL: 

http://vichna-ukraina.org.ua/index.php?option=com_ content&view=article&id=172:2010-03-06-08-

53-42&catid=40:2009-10-21-12-36-59&Itemid=62  

2. Аналітичний огляд «Становище української мови в 2014–2015 роках». URL: 

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/analitichniy_oglyad_stanovische_ukrainskoi_ 

movi_v_20142015_rokakh/ 

3. Антонюк О.В. Українська діаспора як чинник формування національної пам’яті в Україні. 

Культурологія. 2015. № 4 (29). С. 102–110. 

4. АР Крим: люди, проблеми, перспективи. Національна безпека й оборона. 2008. №10. 88 с. 

5. Бакальчук В.О. Культурна самобутність як стратегічний пріоритет культурної політики 

України. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2006. Випуск 26. С. 123–134. 

6. Балакірєва О.М. Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної 

суспільної адаптації й інтеграції: наукова доповідь. Київ: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та 

прогнозув. НАН України», 2016. 140 с.  

7. Балановская Е., Балановский О. Русский генофонд на Русской равнине. Москва, 2007. 424 с.  

8. Баран В. Д., Козак Д. Н., Терпиловський Р. В. Походження слов’ян. Київ: Наукова думка, 

1991. 144 с. 

9. Баран В. Давній Галич – етнокультурний центр середньовічної України. Українознавство. 

2017. №3(64). С. 74–81. 

10. Баран В. Заключение. Этнокультурная карта территории Украинской ССР в І тыс. н. э. Київ: 

Наукова думка, 1985. С. 157–163. 

11. Баран В., Томенчук Б., Фігурний Ю. Давній Галич. К, 2017. 133 с. 

12. Баран В.Д. Давні слов’яни. Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 1998. 336 с. 

13. Баран В.Д. Етногенез українського народу: короткий нарис: науково-публіцистична праця. 

Київ: Товариство «Знання» України, 2007. 148 с. 

14. Баран В.Д. Черняхівська культура. За матеріалами Верхнього Дністра і Західного Бугу. Київ: 

Наукова думка, 1981. 264 с. 

15. Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. Київ: Генеза, 2005. 208 с. 

16. Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу. Київ, 2002. 406 с.  

17. Баран В.Д., Баран Я.В. У пошуках джерел українського народу. Вибрані наукові праці. Київ: 

ННДІУ, 2011. 800 с.  

18. Бауман З. Индивидуализированное общество. Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: 

Логос, 2002. 390 с. 

19. Бевз Т. Українська ідентичність і національна безпека у викликах сьогодення. 

Українознавство. К., 2020. №4(77). С. 143–158. 

20. Безсмертна Н. Чирков О. Новинні повідомлення порталу «Ukr.net» у світлі соціолінгвістики 

та етнокультурних процесів у сучасній Україні. Українознавство. 2019. № 3 (72). С. 122–137.  

21. Безсмертна Н., Чирков О. Мовна конкуренція та кількісні диспропорції в українському 

сегменті веб-простору на прикладі контенту новинного порталу «ukr.net». Гілея. 2019. №151. 

С. 12–16. 

22. Богаченко В.В. Особенности этнокультурной самоидентификации украинца в 

глобализационном измерении современности. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2015. № 63. С. 79–89. 

23. Бойко Т.І. Політизація сучасних етнонаціональних процесів у Донецькому краї: ризики 

незворотності. Українознавство. 2017. №1-2. С. 25–39. URL: 

http://nndiuvi.org.ua/book/journal/2017/1-2/4.pdf 

24. Болбат Т. Первые национально-культурные общества Донбасса (1988–1989 гг.). Історичні і 

політологічні дослідження. 2003. № 2. С. 213. 

http://nndiuvi.org.ua/book/journal/2017/1-2/4.pdf


154 
 

25. Борисенко В.К. Свіча пам’яті: Усна історія про геноцид українців у 1932–1933 роках. Київ: 

ВД «Стилос», 2007. 288 с. 

26. Брайчевський М. Конспект історії України. Київ: Знання, 1992. 208 с. 

27. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. Київ: Наукова думка, 1968. 224 с. 

28. Бродель Ф. Что такое Франция? Книга первая: Пространство и история. Москва, 1994. 405 с. 

29. Бромлей Ю. Очерки теории этноса. Москва: Наука, 1983. С. 238–239. 

30. Буржуазные концепции национальных отношений в развитых капиталистических странах / 

А.Н. Шлепаков, В Б. Евтух, О.В. Шамшур; отв. ред. Н. Н. Соломатин. Киев: Наукова думка, 

1988. 179 с. 

31. В ім’я майбутнього нації. Документи і матеріали про організацію допомоги українською 

діаспорою студентам-емігрантам у 1920–2000 роках. Київ, 2005. 920 c. 

32. Верменич Я. Вплив процесів українізації 20–30-х рр. на стан української національної 

свідомості. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН 

України. Київ, 2001. Вип. 13. С. 175–184. 

33. Верменич Я. Нова локальна історія та історична регіоналістика: експлікація термінів. 

Регіональна історія України. 2007. Вип. 7. С. 19–22. 

34. Верменич Я. Політичні наслідки та уроки політики українізації 20–30-х рр. Україна ХХ ст.: 

культура, ідеологія, політика. Київ, 2001. Вип. 4. С. 288–308. 

35. Верменич Я. Територіальна організація в Україні як наукова проблема: регіонально-

історичний та політико-аналітичний виміри. Київ: Інститут історії України, 2008. 160 с. 

36. Верховная Рада планирует ввести акцизы на российские книги. URL: 

https://newsone.ua/ru/verxovnaya-rada-planiruet-vvesti-akcizy-na-rossijskie-knigi/ 

37. Виборчий кодекс України від 19 грудня 2019 р. № 396-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text. 

38. Вивчення впливу зовнішньої міграції 1991–1996 рр. на зміну етнічного складу населення 

України та її регіонів: Жовтень 1998. Київ: Міжнар. орг. з міграції, 1998. 95 c. 

39. Винницький М. Україна і діаспора – процес формування «Світового українства». URL: 

http://etnography.national.org.ua/lib/diaspora.html 

40. Винниченко І. Українці в державах колишнього СРСР: історико-географічний нарис. 

Житомир: Льонок, 1992. 164 с. 

41. Вілсон Е. Українці: несподівана нація = The Ukrainians Unexpected Nation: пер. с англ. / 

Ендрю Вілсон, пер. Н. Гончаренко, О. Гриценко. Київ: К.І.С., 2004. 551 с. 

42. Віхров Максим. Еволюція совка. URL:  https://tyzhden.ua/Society/234516. 

43. Волинець С. Формування етнокультурної ідентичності в умовах інтеграції українського 

суспільства. Наукові записки. Серія «Культурологія» (Проблеми культурної ідентичності: 

глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23–24 квітня, 

Острог 2010). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. 

Вип. 5. С. 170–180. 

44. Волобуєв, В. Ідентичність національна. У кн.: Малий етнополітологічний словник. Київ, 

2005. С. 142 – 143. 

45. Воропаева Т.С. Идентификация как психологический механизм формирования этнического 

самосознания. Мир психологиии и психология в мире. 1995. № 1. С. 7 – 12.  

46. Воропаєва Т. Формування колективної ідентичності громадян України у постколоніальну 

добу (1991–2019). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія 

Українознавство. Київ, 2018. № 1(20). С. 9–14.  

47. Вусик Г.Л. Типологія станів мовної ситуації в Центрально-Східній Україні в першій 

половині ХХ ст.: моногр. Донецьк, 2007. 203 c. 

48. Газізова О. Загрози національній безпеці в гуманітарній площині: ціннісно-смислові аспекти. 

Українознавчий альманах. 2020. Вип. 27. С. 61–69. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text


155 
 

49. Газізова О., Бойко Т., Хоменко О., Іванець А., Зінченко А., Надтока Г. Крим та Донецький 

край в умовах російської агресії: гуманітарні, соціополітичні та безпекові виміри: Монографія. 

2019. 

50. Газізова О.О. Загрози національній безпеці у сфері ідентичності етнічних груп Криму на 

початку ХХІ століття. Українознавчий альманах. 2016. Вип. 19. С. 156–161. 

51. Газізова О.О. Кримськотатарський рух у просторі державної етнополітики: регіональний 

вимір всеукраїнської соборності. Українознавство. 2016. № 4. C. 136–149. 

52. Газізова О.О. Національна культура та освіта в контексті етнополітики більшовицького 

режиму в Кримській АРСР у 1920-1930-х рр. XX століття. Українознавство. 2016. № 2. C. 103–

112. 

53. Гай-Нижник П. Основні засади Стратегії деокупації та реінтеграції Криму в контексті 

національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання. Київ: «МП Леся», 

2017. 52 с. 

54. Гай-Нижник П. Роль і місце українознавства у новітньому науковому просторі та його 

значення в гуманітарній політиці держави і системі національної безпеки. Українознавство. 

2015. № 1. С. 53‒60. 

55. Ганковский Ю. Интернациональное значение опыта решения национального вопроса в 

СССР. Советская этнография. 1972. № 4. С. 3–15. 

56. Гасиджак Л. Кому належить Донбас: ґенеза проблеми етнічної ідентичності населення 

регіону. URL: https://www.youtube.com/watch?v=lO7aR7ChGC 

57. Глебова И. К вопросу о россиеведении (о задачах Центра россиеведения ИНИОН РАН). 

Труды по россиеведению. Вып. І. М., 2009. С. 5‒15. 

58. Горбулін В.П., Власик О.С., Лібанова ОЕ., Ляшенко М.М. Донбас і Крим: ціна повернення. 

Київ: НУСД, 2015. 474 с. 

59. Горєлов Д.М. Вплив організацій української діаспори на розвиток громадянського 

суспільства в Україні. Стратегічні пріоритети. 2011. № 3 (20). С. 32–38. 

60. Горовський Ф.Я. Культура міжнаціонального спілкування. Київ: Політвидав України, 1988. 

160 с. 

61. Господарисько М. Внесок української діаспори у становлення Києво-Могилянської 

Академії. Діаспора як чинник утвердження України у міжнародній спільноті. Перша 

міжнародна наукова конференція. 8–10 березня 2006 р., м. Львів, Україна. Збірник доповідей. 

Львів: Сполом, 2006. С. 395–400. 

62. Гришко В. Українська національна ситуація в СРСР на тлі горбачовської «перебудови». 

Сучасність. 1988. № 2. С. 73–91. 

63. Грищук Е.Ю. Територіальна та етнічна ідентичність: особливості взаємозв’язку. Український 

психологічний журнал: збірник наукових праць. Київ, 2017. № 1 (3). С. 26–38. 

64. Данилюк І.В. Етнічна ідентичність як соціокультурний і соціальнопсихологічний феномен. 

Вісник Одеського національного університету: Психологія. 2009. Т. 14. Вип. 17. С. 155–162. 

65. Данилюк І.В. Розвиток етнічної психології як науки. Актуальні проблеми соціології, 

психології, педагогіки. 2014. №2(23). С. 20–29. 

66. Данилюк І.В., Гресько В.В. Психологічні особливості гармонізації етнічної самосвідомості 

українців. Проблеми політичної психології: збірник наукових праць. К: Міленіум, 2017. Вип. 5 

(19). С. 122–132. 

67. Дворніцька Л.В. Вплив повстанських пісень 1940–1950 рр. на формування національної 

самосвідомості молодого покоління. Гілея: науковий вісник. Вип. 126(11). Київ: «Видавництво 

«Гілея». С. 49–53. 

68. Демченко В.М. Мовна ситуація на Півдні України: дис... канд. філол. наук.  Одеса, 1996. 

240 с. 



156 
 

69. Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». URL: 

http://www.ukrbook.net/statistika 

70. Дзюба І. Багряний Іван. Мала енциклопедія етнодержавознавства. НАН України. Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького / редкол.: Ю.І. Римаренко (відп. ред.) та ін. Київ: Генеза; 

Довіра, 1996. С. 820–821. 

71. Дибчук Л.В. Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток 

економіки і культури незалежної України (1991–2005 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 

07.00.01 «Історія Укра- їни». Тернопіль, 2006. 24 с. 

72. Дискуссии на «Переформате» по миграциям ариев. Ч. 1. Вестник РА ДНК-генеалогии. 2017. 

№ 4. С. 1547–1665. 

73. Дністрянський М. Етногеографія України. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 

232 с. 

74. Дністрянський М. Україна в політико-географічному вимірі. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 

2000. 310 с. 

75. Дністрянський М. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики. 

Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 490 с. 

76. Довженок В.В. Черняхівська культура в історії населення Середнього Подніпров’я. 

Дослідження з слов’яно-руської археології. Київ: Наукова думка, 1976. С. 63–72.  

77. Донбаський вузол: менталітет і сепаратизм. URL:  

https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/07/160606_donbass_mentality_identity_sd.  

78. Доценко В. Вплив історичної пам’яті на подолання постколоніального синдрому сучасними 

українцями. Українознавчий альманах. 2017. Вип. 22. С. 36–40.  

79. Дяченко А. Напрями підвищення рівня інтеграційної спроможності внутрішньо переміщених 

осіб в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. Вип. 3(38). С. 62–68. 

80. Енциклопедія українознавства / під ред. В. Кубійовича. Т. І–ХІ. Львів, 1993‒2003. 

81. Енциклопедія українознавства: словникова частина: [в 11 т.] / Наукове товариство імені 

Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. Париж; Нью-Йорк: Молоде життя; Львів; 

Київ: Глобус, 1955–2003. 

82. Енциклопедія української діаспори. URL: http://eudusa.org/index.php?title=Main_Page 

83. Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні / ред. кол. 

О.Рафальський (голова), В. Войналович, Л. Нагорна. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 

2017. 512 с. 

84. Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості / гол. редкол. Ю. Левенець; кер. 

авт. кол. М. Панчук. Київ: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2011. 396 с. 

85. Євтух В. Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій / КНУТШ. 

Київ: Стилос, 2004. 243 с. 

86. Євтух В., Трощинський В., Попок А., Швачка О. Українська діаспора. Соціологічні та 

історичні студії: монографія. Київ: Вид-во УАННП «Фенікс», 2003. 228 с. 

87. Євтух В.Б. Етнополітичний ренесанс в Україні та українська діаспора: проблема взаємодії. 

Українська діаспора. 1992. Число 2. С. 5–19. 

88. Євтух В.Б. Роль символів у збереженні української етнічності в Канаді. Львів: Каменяр, 

1992. 

89. Євтух В.Б. Українська етнічність у Канаді: можливості реальностей. Всесвіт. 1991. № 11. С. 

7–12. 

90. Євтух В.Б., Камінський Є.Є., Ковальчук О.О., Трощинський В.П. Зберігаючи українську 

самобутність. Київ: ІНТЕЛ, 1992. 100 с. 

91. Євтух В.Б., Ковальчук О.О. Етнокультурна діяльність українських канадців: здобутки і 

проблема. Український історичний журнал. 1991. № 9. С. 42–50. 

https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/07/160606_donbass_mentality_identity_sd


157 
 

92. Євтух В.Б., Трощинський В.П., Попок А.А. Закордонне українство. Навчальний посібник. 

Київ: ВІК, 2005. 308 с. 

93. Єрємєєв О. Святий і Великий Собор Православної Церкви та проблема становлення 

Української Помісної Православної Церкви. Православ’я в Україні. Київ, 2016. С. 845-853. 

94. Єфремов С. Українознавство: покажчик потрібнішої до самоосвіти літератури. Київ, 1920. 

64 с. 

95. Жебрівський оголосив змагання з «українізації» між містами Донеччини, винагорода – 30 

мільйонів гривень. URL: http://language-policy.info/2017/05/zhebrivskyj-oholosyvzmahannya-z-

ukrajinizatsiji-mizh-mistamy-donechchyny-vynahoroda-30-miljoniv-hryven/ 

96. Жебрівський почав поступову українізацію донецьких шкіл. URL: http://language-

policy.info/2015/09/zhebrivskyj-pochav-postupovu-ukrajinizatsiyu-donetskyh-shkil/#more-1792 

97. За рік зафіксовано лише 15 порушень закону про мовні квоти на радіо. URL: 

https://dt.ua/UKRAINE/za-rik-zafiksovano-lishe-15-porushen-zakonu-pro-movni-kvoti-naradio-

254573_.html 

98. За рік зафіксовано лише 15 порушень закону про мовні квоти на радіо. URL: 

https://dt.ua/UKRAINE/za-rik-zafiksovano-lishe-15-porushen-zakonu-pro-movni-kvoti-naradio-

254573_.html 

99. Закарпаття в етнополітичному вимірі. Київ: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України. 2008. 

682 с. 

100.  Залізняк Г., Масенко Л. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. Київ, 

2001. 94 с.  

101.  Залізняк Л. Стародавня історії України. Київ: Темпора, 2012. 542 с. 

102.  Залізняк Л. Українці: витоки та історичні долі. Київ: Темпора, 2011. 424 с. 

103.  Залізняк Л., Фігурний Ю. Результати роботи Овруцької етно-археологічної експедиції 

інститутів українознавства МОНУ та археології НАНУ у 2016 році. Українознавство. 2016. №2. 

С. 136–146. 

104.  Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації. Київ: Бібліотека українця, 1997. 254 с. 

105.  Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. Київ: Абрис, 1994. 256 с.  

106.  Залізняк Л.Л. Походження українського народу. Київ: Бібліотека українця, 1996. 80 с. 

107.  Зарубіжні українці / С. Ю. Лазебник (кер. авт. кол.), Л. О. Лещенко, Ю. І. Макар та ін. Київ, 

1991. 252 с. 

108.  Заставний Ф.Д. Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах. Львів: 

Світ, 1991. 120 с. 

109.  Збірник доповідей Першої міжнародної наукової конференції «Діаспора як чинник 

утвердження держави Україна у міжнародній спільноті». Львів: Сполом, 2006. 508 с. 

110.  Зварич І. Етнополітика в Україні: регіональний контекст. Київ: Дельта, 2009. 320 с. 

111.  Звіт національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо 

переміщеними особами. URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/ nms_round_14_ ukr _web.pdf  

112.  Зінченко А., Галайко Б. Актуальне українознавство: запити суспільства, наукові та етичні 

параметри. Українознавство. 2015. № 1. С. 8–13. 

113.  Зінченко А.Л. Українські інтелектуали-дисиденти й правозахисники про становище 

української культури в Донецькому краї. Українознавство. 2017. № 1 – 2. С. 8 – 24.  

114.  Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції, регіональні особливості. 

Національна безпека і оборона. 2016. №3–4 (161–162). С. 2–114. URL: http:// 

razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD161-162_2016_ukr.pdf 

115.  Казарін П. Сьогодні ностальгію за СРСР може мати лише негідник. URL: 

https://glavcom.ua/columns/pavlokazarin/sogodni-nostalgiyu-za-srsr-mozhe-mati-lishe-negidnik-

637633.html.  

http://iom.org.ua/sites/default/files/%20nms_round_14_%20ukr%20_web.pdf
https://glavcom.ua/columns/pavlokazarin/sogodni-nostalgiyu-za-srsr-mozhe-mati-lishe-negidnik-637633.html
https://glavcom.ua/columns/pavlokazarin/sogodni-nostalgiyu-za-srsr-mozhe-mati-lishe-negidnik-637633.html


158 
 

116.  Как живет Константиновка? URL: https://novosti.dn.ua/news/268682-kak-zhyvet-

konstantynovka-  

117.  Какие особенности русской равнины? URL: https://otvet.mail.ru/question/35974601 

118.  Калакура Я.С., Рафальський О.О., Юрій М.Ф.. Українська культура: цивілізаційний вимір. 

К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. 496 с. 

119.  Камінський А. На перехідному етапі. «Гласність», «перебудова» «демократизація» на 

Україні. Мюнхен: [б. в.], 1990. 624 c. 

120.  Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад. Львів: Вид-во 

Українського католицького ун-ту, 2005. 360 с.  

121.  Касьянов Г.В. «Хто такі українці і чого вони хочуть»: проблема формування нації. 

Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010): збірник 

наукових статей. – К.: Інститут історії НАН України, 2012. – С. 6–19. 

122.  Клейн Л. Происхождение славян: версия биохимическая. Российский археологический 

ежегодник. 2015. № 5. С. 651–664. 

123.  Клесов А. «Научный перекресток» ДНК-генеалогии в видении филолога. Вестник РА 

ДНК-генеалогии. 2018. № 6. С. 817–832. 

124.  Клесов А. Вторая годовщина Академии ДНК-генеалогии и события, с этим связанные. 

Вестник РА ДНК-генеалогии. 2017. № 8. С. 2274 – 2304. 

125.  Клесов А. Дискуссии. Предисловие редактора. Вестник РА ДНК-генеалогии. 2017. № 2. С. 

1286–1290. 

126.  Клесов А. Комментарии и дискуссии в Политкафе. 2019. № 5. С. 728–972. 

127.  Клесов А. Последний гвоздь в гроб «норманнской теории». Вестник РА ДНК-генеалогии. 

2019. № 3. С. 349–383. 

128.  Клесов А. Прямая линия. Вестник РА ДНК-генеалогии. 2017. № 12. С. 2919–3037. 

129.  Клесов А. Прямая линия. Вестник РА ДНК-генеалогии. 2018. № 1. С. 60–148; № 2. С. 267–

305; № 3. С. 383–446; № 4. С. 556–609. 

130.  Клесов А. Прямая линия. Вестник РА ДНК-генеалогии. 2019. № 1. С. 113–177; № 6. С. 

1104–1132; № 9. С. 1670–1713; № 12. С. 2205–2254. 

131.  Клесов А. Разбор полетов в эфире «Комсомольской правды». Вестник РА ДНК-генеалогии. 

2020. № 1. С. 2–36. 

132.  Клесов А. Садулаевщина. О чеченцах, русах и ДНК-генеалогии. Вестник РА ДНК-

генеалогии. 2017. № 9. С. 2450–2487. 

133.  Клесов А. Славяне, русские и их недруги. Вестник РА ДНК-генеалогии. 2018. № 4. С. 460–

474. 

134.  Клесов А. Чубур и его команда. Вестник РА ДНК-генеалогии. 2018. № 1. С. 2–27. 

135.  Клесов А. Шквал новых данных в 2017 году по молекулярной истории человечества. 

Вестник РА ДНК-генеалогии. 2017. № 10. С. 2601–2651. 

136.  Клесов А., Тюняев А. Происхождение человека (по данным археологии, антропологии и 

ДНК-генеалогии). Москва, 2010. 1024 с. 

137.  Клёсов А., Тюняев А. Современный человек в среднем – верхнем палеолите Русской 

равнины: археология, антропология и ДНК-генеалогия. Актуальные вопросы антропологии. 

2013. № 8. С. 208–227. 

138.  Ключковська І. Держава – діаспора у світових реаліях. Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія». Історичні науки. 2008. Вип. 11. С. 8–19. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2008_11_3 

139.  Ключковська І.М. Україна – діаспора: новий формат стосунків. Українознавство. 2007. 

Число 1. С. 299–302. 

https://novosti.dn.ua/news/268682-kak-zhyvet-konstantynovka-
https://novosti.dn.ua/news/268682-kak-zhyvet-konstantynovka-


159 
 

140.  Ключковська І.М. Україна–діаспора: двовекторність стосунків. Український вимір. 

Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, методичних статей і матеріалів. Ніжин: НДУ ім. 

Гоголя, 2006. С. 19–21. 

141.  Ключковська І. Що може діаспора? Досвід інших країн та реалії України. 16 грудня 2010. 

URL: http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/shcho-mozhe-diaspora 

142.  Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації. Монографія. 

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с.  

143.  Комаренко Н. В. Дружба и сотрудничество народов СССР. Украинская советская 

историография. Киев: Наукова думка, 1984. 215 с. 

144.  Кононенко А.М. Збереження етнічної ідентичності українськими переселенцями. Наукові 

записки: збірник наукових статей. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2016. №130. 

С. 132–143. 

145.  Кононенко П. Українознавство. Підручник для вищих навчальних закладів. Київ, 2006. 

870 с. 

146.  Кононов І.Ф. Донбас в етнокультурних координатах України (соціологічний аналіз): 

автореф. дис.… докт. соціологічних наук. Київ, 2005. 31 с. 

147.  Константиновка в период оккупаци. URL: https://www.konstantinovka.com.ua/ 

newspaper/glas-naroda/konstantinovka-v-period-okkupacii 

148.  Константиновка: новая точка на «восточном фронте».  URL: 

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/04/140429_ru_s_kostyantynivka_taradai.  

149.  Коропецький І. Проблема української мови та управління економікою. Сучасність. 1988. 

№ 12. С. 76–84. 

150.  Костомаров М. Две русские народности. Основа. Санкт-Петербург, 1861. № 3. С. 33–80. 

151.  Краснодемька І.Й. Роль західної української діаспори в етнокультурних процесах в Україні 

(кінець 80-х – середина 90-х років ХХ ст.). Українознавство. 2018. № 3. С. 21–40. 

152.  Крим в етнополітичному вимірі. Київ: Світогляд, 2005. 533 с. 

153.  Кримський С. Б. Під сигнатурою Софії. Київ, 2008. С. 508. 

154.  Кримський С. Б. Ранкові роздуми. Зб. ст. Худож. оформ. О. Білецького. Київ: Майстерня 

Білецьких, 2009. 114 с. 

155.  Кримський С.Б. Запити філософських смислів. Київ : Видавець ПАРАПАН, 2003. 240 с. 

156.  Кримський С.Б. Про софійність, правду, смисли людського буття: Збірник науково-

публіцистичних і філософських статей. Київ, 2010. С. 394. 

157.  Кримський С.Б., Павленко Ю.В. Цивілізаційний розвиток людства. Київ: Фенікс, 2007. 

316 с. 

158.  Крисаченко В. Політика геноциду російської держави: самоутвердження шляхом злочинів 

проти народів. URL: http://www.r-studies.org/cms/index.php?action=news%2Fview_details& 

news_id=112859&lang=ukr&fbclid=IwAR0dTZVwAPbxkbZclYz2693AvxridEryIkKKlexoXXepbzdi

EBa7SxqwJYo 

159.  Крисаченко В.С. Українська етнополітика. Концептуальні нариси. К.: «МП Леся», 2013. 

Кн.1. 440 с. 

160.  Крисаченко В., Мостяєв О. Україна: природа і люди. Київ, 2002. 623 с. 

161.  Крисаченко В.С. Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри. К.: НІСД, 

2005. 366 с. 

162.  Крисаченко В.С. Російська політика геноциду: об’єкти, інтереси, стратегія. Політологічний 

вісник: збірник наукових праць / голов. ред. В.Ф. Цвих; Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. К.: ТОВ «Вадекс», 2019. Вип. 83. С.26–39. 

163.  Круча О. Нова хвиля українізації: чинники і перспективи перебудови. Сучасність. 1989. 

№3. С. 105–110. 

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/04/140429_ru_s_kostyantynivka_taradai


160 
 

164.  Кудрейко І. Мовна ситуація на території міст Донеччини. Літературне місто. URL: 

http://litmisto.org.ua/?p=19922 

165.  Кудрейко І. Соціолінгвістичний портрет малих міст Донеччини: автореф. дис. ... канд. 

філол. наук. Донецьк, 2011.  19 с. 

166.  Кудряченко А.І., Калінічева Г.І., Костиря А.А. Політична історія України ХХ століття: 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: МАУП, 2006. 696 с. 

167.  Кулик В. Українізації бояться не громадяни, а влада. Дзеркало тижня. 2017. №1152, 15–21 

липня. URL: http://dt.ua/SOCIUM/ukrayinizaciyi-boyatsya-ne-gromadyani-avlada-248439_.htm 

168.  Купчинський Р. В окопах перебудови. Сучасність. 1987. № 7–8. С. 150–163. 

169.  Курас І. Етнополітика: історія і сучасність. Статті, виступи, інтерв’ю 90-х років. Київ: 

ІПіЕНД, 1999. 656 с. 

170.  Курас І. Євреї в незалежній Україні: Проблеми наукових досліджень. Політика і час. 1994. 

№ 8. С. 42–46. 

171.  Курас І.Ф., Солдатенко В.Ф. Соборництво і регіоналізм в Українському державотворенні 

(1917–1920 рр.) Київ: ІПіЕНД, 2001. 246 с. 

172.  Курінний О. Мовно-культурний конфлікт України: регіональний аспект. Українознавство. 

2007. № 4. С.64–68. 

173.  Кухарук Ю., Конча С. Від палеоліту до незалежної української держави (Л. Залізняку – 60). 

Кам’яна доба України. 2010. Вип. 13. С. 7–27. 

174.  Лаппо В.В. Реалізація етнічної соціалізації в українознавчому компоненті дошкільної 

освіти. Зб-к наук. праць НДІУ. К., 2004. – Т. ІІІ. –– С. 133-138. 

175.  Лащенко С. Мовна ситуація очима вихідця з Донбасу. URL: http:// 

day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/movna-situaciya-ochima-vihidcya-z-donbasu 

176.  Лев Гудков. Условия воспроизводства «советского человека». Вестник общественного 

мнения. 2009. № 2 (100). С. 8 – 37. 

177.  Левенець О.М. Комуністичне виховання в загальноосвітніх школах Волинської області в 

середині 60-х – першій половині 80-х рр. XX ст. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. 

Серія: Історичні науки. 2018. Том 29 (68). № 4. С. 23–30. 

178.  Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мысли в Соединенных 

Штатах сегодня. В 2-х т. Т. І. Москва, 1992. 671 с. 

179.  Листи з окупованого Донбасу. URL: http://www.radiosvoboda.org/ 

180.  Личковах В.А. Філософія етнокультури: Теоретико-методологічні та естетичні аспекти 

історії української культури. Київ, 2011. 196 с. 

181.  Лоза А. Релігійна ідентифікація та ідентичність в сучасному українському соціумі. 

URL: http://ubgd.lviv.ua/moodle/pluginfile.php/14596/mod_folder/content/0/2014/%D0%9B%D0%B

E%D0%B7%D0%B0/L2014_1.pdf?forcedownload=1.  

182.  Лозинський А. Основні питання до діаспори. Діаспора як чинник утвердження держави 

Україна у міжнародній спільноті. Перша міжнар. наук. конф., 8–10 березня 2006 р.: тези доп. 

Львів, 2006. 368 с. 

183.  Лозинський А. Світовий Конгрес Українців та ООН: заради справедливості. Київ: Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2013. 220 с. 

184.  Ломака О. Класифікація етнічних процесів у вітчизняній етнології. Наукові записки. Серія 

Історичні науки. 2012. Вип. 16. С. 48–55. 

185.  Луцишин Г.І. Українська діаспора: новітні тенденції впливу на процесс національної 

консолідації. Вісник ДАКККіМ. 2013. № 1. С. 252–256. 

186.  Майборода А. Теория етнополитики в западном обществоведении: структура и принципы 

исследования. Київ: Наук. думка, 1993. 227 с. 

187.  Майборода О.М. Проблема формування нової ідентичності української нації. Етноси 

України. Київ, 2000. Вип. 1. С. 15 – 16. 

http://ubgd.lviv.ua/moodle/pluginfile.php/14596/mod_folder/content/0/2014/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0/L2014_1.pdf?forcedownload=1
http://ubgd.lviv.ua/moodle/pluginfile.php/14596/mod_folder/content/0/2014/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0/L2014_1.pdf?forcedownload=1


161 
 

188.  Макаренко Н. Сучасні трансформаційні процеси в етнічній структурі України (на прикладі 

Донбасу). Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. 

Кураса НАН України. 2011. – Вип. 5(55). – С. 232–246. 

189.  Марусик Т. Державна мовна політика в Україні останнього десятиліття. URL: 

http://language-policy.info/2015/05/taras-marusyk-derzhavna-movna-polityka-v-ukrajini-

ostannohodesyatylittya/#more 

190.  Масенко Л. Мовна ситуація України. Незалежний культурологічний часопис «Ї». №35. 

Львів, 2004. URL: http://www.ji.lviv.ua/n35texts/masenko-mov_syt.htm 

191.  Микола Уманський. Анатомія ностальгії. URL: https://m.tyzhden.ua/column/221369 

192.  Михайлова О.Ю. Блогосфера як інструмент соціокультурних трансформацій в сучасній 

Україні. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса 

НАН України. 2014. Вип. 4–5. С. 130–141. 

193.  Міністерство соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/news/19380.html 

194.  Мова навчання в українських школах та вивчення російської мови в них. URL: 

http://language-policy.info/2017/04/mova-navchannya-v-ukrajinskyh-shkolah-ta-vyvchennyarosijskoji-

movy-v-nyh/ 

195.  Мойсеїв І. Храм української культури (Філософія семіосфери): посібник-дослідження. 

Київ, 1995. 464 с. 

196.  Монолатій І. Інші свої. Політична участь етнічних акторів пізньогабсбурзьких Галичини і 

Буковини. Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2012. 430 с. 

197.  Мороз Р. Російська інтелігенція і національне питання на тлі гласности і перебудови. 

Сучасність. 1990. № 7–8. С. 171–185. 

198.  Мостяєв О. Цивілізації, Європа, українство: історико-типологічний підхід. К., 2018. 324 с. 

199. Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. Київ: ІПіЕНД, 2002. 272 с. 

200.  Нагорна Л. Радянська національна політика. Політологічні читання. 1995. № 1. С. 162–165. 

201.  Нагорна Л. Регіональна ідентичність: український контекст. Київ: ІПіЕНД, 2008. 405 с. 

202.  Нагорна Л. Соціокультурні та політичні параметри регіональних ідентифікацій в Україні. 

Наукові записки. Київ: ІПіЕНД, 2006. Вип. 29. С. 198–207. 

203.  Нагорна Л. Українська етнонація: криза і ідентичність. Національна інтеграція в 

полікультурному суспільстві: український досвід 1991–2000 років. Відп. ред. І.Курас, 

О.Майборода. Київ, 2002. С. 45–61. 

204.  Наливайко С. «Індоєвропейська проблема» як вузлова проблема етнокультурної історії 

Східної Європи. Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення. 

Київ, 2018. С. 58–72. 

205.  Наливайко С. ДНК-генеалогія у структурі етнологічного знання: проблеми 

міждисциплінарної взаємодії. Україна й українство в етнокультурних процесах. Київ, 2017. С. 

111–129. 

206.  Наливайко С. ДНК-генеалогія у сучасних етнологічних концепціях про походження 

українців. Українознавство. 2013. № 3–4. С. 118–122. 

207.  Наливайко С. Етнічна історія Давньої України. Київ, 2007. 624 с. 

208.  Наливайко С. Походження українського народу в світлі даних Y-ДНК-генеалогії. 

Українознавство. 2012. № 1. С. 166–170. 

209.  Наталія Судакова. Радянська людина. Чому ваш сусід сумує за Союзом. URL:  

https://www.pravda.com.ua/articles/2018/03/22/7175391/. 

210.  Недужко Ю.В. Діяльність української діаспори щодо відновлення державної незалежності 

України (середина 40-х – початок 90-х років XX ст.): автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / 

Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди. Переяслав-Хм-й, 2010. 35 c. 

211.  Недужко Ю.В. Українська діаспора в процесі відновлення державної незалежності 

України. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. 618 с. 

https://m.tyzhden.ua/column/221369
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/03/22/7175391/


162 
 

212.  Нікішенко Ю.Г. Поняття «етнічна культура» і «традиційна культура» в етнокультурології. 

Наукові записки НаУКМА: Теорія та історія культури. 2004.  Т. 24. С. 4–13. 

213.  Новікова О.Ф та ін. Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії 

успіху: монографія. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2016. 448 с. 

214.  Оккупация Донецка – это плохо. Но Константиновка от этого выиграла URL: 

https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_okkupaciya-donecka-eto-ploho-no-konstantinovka-ot-etogo-

vyigrala/708853.  

215.  Отрошко Л. Громадсько-політична діяльність Слави Стецько в контексті етнокультурних 

процесів в Україні у період від середини 80-х років ХХ ст. до початку 2000-х років. 

Українознавство. 2018. № 3 (68). С. 62–81. 

216.  Отрошко Л. Особливості символотворення в українському етнокультурному розвитку. 

Етнічна історія народів Європи. Випуск 53. С. 145–149. 

217.  Отрошко Л. Порівняльний аналіз традиційних елементів української етнокультури в обряді 

хрещення на Козелеччині. Народна творчість та етнологія. 2017. № 4 (368). С. 57–69. 

218.  Панькова О.В., Касперович О.Ю. Напрями та механізми участі інститутів громадянського 

суспільства у створенні захищеного простору внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

Український соціум. 2018. № 4 (67). С. 53–69. 

219. Пасемко І.П. Українство: світові обшири: статті, есеї, розвідки. Харків: Майдан, 2006. 

604 с. 

220.  Педенко В. Вплив української діаспори на розвиток України як європейської 

демократичної держави та просування українських національних інтересів серед впливових 

гравців на міжнародній арені. Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній 

спільноті. Перша міжнар. наук. конф., 8–10 березня 2006 р.: тези доп. Львів, 2006. 368 с. 

221.  Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України: аналітична 

доповідь / за заг. ред. В. М. Яблонського. Національний інститут стратегічних досліджень, 2019. 

144 с.  

222.  Поліщук Ю. Соціокультурні трансформації в сучасній Україні як об’єкт дослідження 

вітчизняних науковців. Наукові записки. 2016. Вип. 2(82). С.4–26. 

223.  Попок А.А. Закордонне українство як об’єкт державної політики. Київ: Альтерпрес, 2007. 

226 с. 

224.  Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє 

становище України в 2017 році» від 7 вересня 2017 року. URL: http://www. 

president.gov.ua/news/poslannya-prezidenta-ukrayini-do-verhovnoyi-radi-ukrayini-pr-43086 

225.  Потапенко Я. П’ята російсько-українська війна: від майдану до східного фронту (підходи, 

оцінки, інтерпретації): монографія.  Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ». 2016. 304 с. 

226.  Президент підписав закон про мовні квоти на ТБ.  URL: https://dt.ua/ UKRAINE/prezident-

pidpisav-zakon-pro-movni-kvoti-na-tb-244719_.html 

227.  Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»). Постанова 

Кабінету Міністрів України. Програма. Заходи від 03.11.1993. № 896. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF. 

228.  Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон 

України від 20.10.2014 № 1706-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/170 6-18. 

229.  Проект акції за деколонізацію СРСР, розроблений СКВУ на 1980 р. ЦДАЗУ. Ф. 36. Оп. 1. 

Спр. 30. Арк. 107. 

230.  Прокоп М. На шляху до державної самостійності (3 приводу Декларації про державний 

суверенітет України). Сучасність. 1990. № 9. С. 62–69. 

231.  Регіональні програми інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2018–2019 

роках. Звіт за результатами моніторингу. URL:  https://radnyk.org/reports/monitoring_2018-

2019.pdf. 

https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_okkupaciya-donecka-eto-ploho-no-konstantinovka-ot-etogo-vyigrala/708853
https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_okkupaciya-donecka-eto-ploho-no-konstantinovka-ot-etogo-vyigrala/708853
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/170%206-18
https://radnyk.org/reports/monitoring_2018-2019.pdf
https://radnyk.org/reports/monitoring_2018-2019.pdf


163 
 

232.  Релігійні організації в Україні (станом за на 1 січня 2016 року). URL: 

http://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/32524-religijni-organizaciyi-v-ukrayini-stanom-na-1-

sichnya-2016-r.html 

233.  Релігія, Церква, суспільство і держава: два роки після Майдану (інформаційні матеріали). 

Київ, 2016. 44 с. 

234.  Ренке Т. Закоханий в українські старожитності. Українознавство. 2007 №3. С. 22–24. 

235.  Референдум про незалежність України 1991 року: Донбас голосував «за».  URL: 

http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/12/141201_referendum_1991_ 

236.  Римаренко С. Етнонаціональний фактор територіальних трансформацій в Україні. Україна 

– проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство. Київ, 2003. С. 132–135. 

237.  Римаренко Ю. Національний розвій України: проблеми і перспективи. Київ: Юренком, 

1995. 272 с. 

238.  Розумний М.М. Виклики національного самовизначення. Київ: НІСД, 2016. 196 с. 

239.  Романчук О. Україна в Універсумі: культурно-просвітницька діяльність діаспори на 

сторінках журналу «Універсум» як вагомий чинник збереження національної ідентичності та 

утвердження державності. Діаспора як чинник утвердження України у міжнародній спільноті. 

Перша міжнародна наукова конференція. 8–10 березня 2006 р., м. Львів, Україна. Збірник 

доповідей. Львів: Сполом, 2006. С. 101–112. 

240.  Російщення України. Науково-популярний збірник / гол. ред. Л. Полтава, ред. колегія: І. 

Білинський, С. Вожаківський і М. Чировський. Видання Українського Конгресового Комітету 

Америки. Нью-Йорк, 1984. 

241.  Ручко О.В. Вплив мовного та етнорегіонального чинників на суспільно-політичну 

ситуацію в Криму. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: 

філософські науки / Гол. ред. В.С. Пазенок К.: КУТЕП, 2016. №23. С. 231–244. 

242.  Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націотворення. К., 2000.– 304с. 

243.  Рябчук М. Міф про міф, або Чому українці не є українцями. Сучасність. 2003. №5. С.34–

57.  

244.  Самобутність територіальних громад. Розвиток туризму на селі. Черніг. центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого 

самоврядування, держ. пв, установ і орг. уклад.: Олексенко Р.М. Чернігів: Сіверський центр 

післядипломної освіти, 2016. 10 с. 

245.  Саракавік І. Беларусазнаўства. Мінск, 1998. 284 с. 

246.  Світовий Конгрес Українців (СКУ). URL: http://www.uvkr.com.ua/about/ 

providni_organizaciyi.html 

247.  Святійший Патріарх Філарет: Єдина Помісна Церква в Україні – шлях до примирення у 

світовому православ’ї. URL: http://velychlviv.com/patriarh-filaret-yedyna-pomisna-tserkva-v-

ukrayini-shlyah-do-prymyrennya-u-svitovomu-pravoslav-yi 

248.  Святійший Патріарх Філарет: Єдина Помісна Церква в Україні – шлях до примирення у 

світовому православ’ї. URL: http://velychlviv.com/patriarh-filaret-yedyna-pomisna-tserkva-v-

ukrayini-shlyah-do-prymyrennya-u-svitovomu-pravoslav-yi 

249.  Селіванова О.О. Лінгвокогнітивні параметри етнічної ідентичності. Мовознавчий вісник. 

2018. Вип. 24–25. С. 246–255. 

250.  Семенова О., Герасько М. Національно-культурна ідентичність українського суспільства у 

контексті сучасних гуманітарних викликів. Українознавство. 2020. № 2(75). С. 130 – 145. 

251.  Сергєєв А.В. Діяльність українських культурно-національних товариств на Донеччині та 

Закарпатті в контексті сприйняття ними державотворчих процесів у період першої половини 

1990-х років. Наука. Релігія. Суспільство. 2012. № 2. С. 90. URL: http://nbuv.gov.ua/ 

UJRN/Nrs_2012_2_15 

252.  Сергійчук В.І. Історія КоДУС-у. Київ: ПП Сергійчук В. І., 2008. 386 с. 



164 
 

253.  Сисин О.І. Етнічні відносини на Львівщині в пострадянський період. Зб-к наук. праць 

НДІУ –– К.,2004. – Т. ІІІ. –– С. 114–120. 

254.  Сікорський М.І. Музеї землі Переяславської. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-

Поліграф», 2004. 40 с. 

255.  Сікорський М. Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». Моє 

життя – мої музеї…: 2-ге вид., перероб. та доп. Переяслав-Хмельницький: ФОП. М. 

Лукашевич, 2013. С. 111–192. 

256.  Сікорський М.І., Швидкий Д.Т. На землі Переяславській. Київ: Наукова думка, 1971. 208 с. 

257.  Скляр В. Домінантна більшість чи «масовий етнос?».  Слово Просвіти. 2008. URL: 

http://slovoprosvity.org/2008/02/22/186-old/ 

258.  Скляр В. Етномовні процеси в українському просторі: 1989–2001 рр. Харків: Ексклюзив, 

2009. – 544 с. 

259.  Скляр В.М. Особливості етномовного складу населення підпорядкованих Україні та 

окупованих територій Донбасу. Проблеми та перспективи формування національної 

гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. / ред. О. Г. Романовський. Харків, 2017. Вип. 47(51): 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: «Духовно-моральнісні основи та відповідальність 

особистості у долі людської цивілізації», 16 листопада 2016 р. Т. 2. С. 218–236. URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/29649/1/Elita_2017_47_2_Sklyar_ 

Osoblyvosti.pdf 

260.  Сміт Е. Національна ідентичність. Основи. Київ, 1994. 224 c. 

261.  Совінська Н.В. Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та 

культури незалежної України (1991–2001 рр.): автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Чернівці, 

2002. 20 с. 

262.  Совінська Н. Роль діаспори в поверненні на Україну історико-культурних цінностей із 

країн Західної Європи. Діаспора як чинник утвердження України у міжнародній спільноті. 

Перша міжнародна наукова конференція. 8–10 березня 2006 р., м. Львів, Україна. Збірник 

доповідей. Львів: Сполом, 2006. С. 434–441. 

263.  Соколюк З. Радянська державна система і горбачовські реформи. Сучасність. 1988. № 3. С. 

85–98. 

264.  Солдатова Г. Психологическая помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис 

идентичности. Москва: Смысл, 2002. 479 с. 

265.  Солдатова Г., Шайгерова Л. Рефлексия множественности выбора в психологии 

межкультурных коммуникаций. Психологические исследования (эл. журнал). 2015. Т.8. №40. 

266.  Ставлення українців до переселенців не змінилось за два роки з початку кризи – 

дослідження Агентства ООН у справах біженців. URL: http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-

tsentr/news/3888-stavlennia-ukraintsiv-do-pe reselentsiv-ne-zminylos-za-dva-roky-z-pochatku-kryzy-

doslidzhennia-ahentstva-oon-u-spravakh-bizhentsiv 

267.  Стадник І.Ю. Етнічний склад населення Центральної України 90-х рр. ХХ ст. як ресурсний 

потенціал національно-культурного відродження. Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. 

Число 22. Вип. 6. Серія: Історичні науки / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. 

ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2015. С. 225-231. 

268.  Становище української мови в 2014–2015 роках. URL: http:// dobrovol.org/article/334/ 

269.  Становище української мови в Україні в 2011 році: аналітичний огляд. URL: 

http://dobrovol.org/article/213/ 

270.  Становище української мови в Україні у 2016 році: аналітичний огляд. URL: 

http://dobrovol.org/article/347/ 

271.  Степико М. Проблеми реалізації консолідаційного потенціалу української нації. 

Аналітична записка. Серія «Гуманітарний розвиток». Національний інститут стратегічних 

досліджень, 2019. № 2. 11 с. 

http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/3888-stavlennia-ukraintsiv-do-pe%20reselentsiv-ne-zminylos-za-dva-roky-z-pochatku-kryzy-doslidzhennia-ahentstva-oon-u-spravakh-bizhentsiv
http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/3888-stavlennia-ukraintsiv-do-pe%20reselentsiv-ne-zminylos-za-dva-roky-z-pochatku-kryzy-doslidzhennia-ahentstva-oon-u-spravakh-bizhentsiv
http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/3888-stavlennia-ukraintsiv-do-pe%20reselentsiv-ne-zminylos-za-dva-roky-z-pochatku-kryzy-doslidzhennia-ahentstva-oon-u-spravakh-bizhentsiv


165 
 

272.  Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень 

щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80  

273.  Тараненко О.О. Мова української західної діаспори і сучасна мовна ситуація в Україні. 

Мовознавство. 2013. № 2–3.  С. 63–97. 

274.  Тарнавський О. Три поети еміграції. Туга за містом. Нью-Йорк: Ключі, 1966. С. 105–113. 

275.  Телеуця В.В., Основні чинники збереження фольклорної традиції в умовах сучасного міста 

(На прикладі фольклору Подунав’я). Актуальні проблеми слов’янської філології. 2010. Випуск 

XXІІІ. Частина 2. С. 279–288. 

276.  Телеуця В. Національна ідентичність та національна самоідентифікація як підсвідомі 

складові національних традицій в умовах півдня України. Фольклористичні зошити. 2009. Вип. 

12. С. 3–19. 

277.  Тихий О. Думки про рідний Донецький край. URL: http://olexa.org. ua/tvory/tvor01.htm 

278.  Тищенко Ю., Піховшек В. Повернення кримських татар. Хроніка подій. К.: УНЦПД, 1999. 

344 с. 

279.  Тімченко О.В. Методичні рекомендації щодо організації та надання психологічної 

допомоги дітям та сім’ям вимушених переселенців. URL: mykosvita. 

at.ua/nakazu/metod_rekom_roboti_z_bizhencjami. docx.  

280.  Токар Л. Наукові основи українознавства. Київ, 2013. 352 с. 

281.  Трощинский В., Шевченко А. Українці в світі. Україна крізь віки. Том 15. Київ: 

Альтернативи, 1999. 352 с. 

282.  Тюняев А. Стадии русского языка и их соответствие данным археологии, антропологии и 

ДНК-генеалогии. Вестник РА ДНК-генеалогии. 2012. № 6. С. 705–710. 

283.  У так званій «ДНР» вчителі української мови будуть викладати російську. URL: 

http://language-policy.info/2016/01/u-tak-zvanij-dnr-vchyteli-ukrajinskoji-movy-budut-

vykladatyrosijsku/#more-2466 

284.  Удовенко Г.Й. В ім’я України: збудуймо українську державу в Україні. Діаспора як чинник 

утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Перша міжнар. наук. конф., 8–10 

березня 2006 р.: тези доп. Львів, 2006. 368 с. 

285.  Україна– Етнос: збірник наукових праць з етнологічних та дотичних до них питань 

українознавства. Київ: НДІУ, 2006. 240 с.  

286.  Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення: колективна 

монографія / авт. кол: Баран В. Д., Бойко С. М., Гула О. Г., Залізняк Л. Л., Наливайко С. С., 

Отрошко Л. Г., Присяжна Т. М., Фігурний Ю. С., Чирков О. А., Шакурова О. В., Шостак М. В. 

Київ: НДІУ, 2018. 304 с. 

287.  Україна і Росія в історичній ретроспективі: нариси в 3-х томах. Інститут історії України 

НАН України / редрада: акад. НАН України В.М. Литвин (голова), акад. НАН України І.М. 

Дзюба, акад. НАН України Я.Д. Ісаєвич, акад. НАН України О.С. Онищенко, акад. НАН 

України В.А. Смолій, С.В. Кульчицький та ін.; відп. ред. акад. НАН України В.А. Смолій. Том 2. 

Гриневич В.А., Даниленко В.М., Кульчицький С.В., Лисенко О.Є. Радянський проект для 

України / Інститут історії України НАН України. Київ: Наук. думка, 2004. 531 с. 

288.  Україна крізь віки. У 15-ти тт. ‒ Т. 13: Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної 

кризи (1946–1980-і pp.). Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 1999. 304 с. 

289.  Україна поліетнічна. Інформаційно-бібліографічний покажчик / упор. І. Винниченко. Київ, 

2003. 108 с. 

290.  Україна: хронологія розвитку. Енциклопедичне видання у 6-ти томах [НАН України. 

Інститут археології] Т.1. К.: Кріон, 2007. 544 с. 

291.  Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / П.П. Гай-

Нижник (керівник проекту). Київ: МП Леся, 2015. 504 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80


166 
 

292.  Українська мова на Донбасі: рік під окупацією. URL: 

http://languagepolicy.info/2015/07/ukrajinska-mova-na-donbasi-rik-pid-okupatsijeyu/ 

293.  Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація / за ред. В. Ісаїва: пер. 

з англ. А. Іщенка. Київ: Вид. дім «КМ Академія», 2004. 362 с. 

294.  Українське усне мовлення Донеччини: монографія. Вінниця, 2015. С. 4. 

295.  Українці в зарубіжному світі. Київ: Наукова думка, 1991. 138 с. 

296.  Українці у світовій цивілізації і культурі. Колективна українознавча монографія. Київ: 

НДІУ, 2008. 400 с. 

Унамуно, Мигель де. Избранное в двух томах. Ленинград, 1981. 520 с. + 352 с. 

297.  Федотова Т.В. Особливості прояву етнічної та національної ідентичності в студентів-

психологів. Психологічні перспективи. 2016. Випуск 27. С. 280–292. 

298.  Фігурний Ю. Етнокультурний вимір наукового доробку Михайла Сікорського. 

Українознавство. 2018. № 1 (66). С. 51–62.  

299.  Фігурний Ю. Консолідація українства як відповідь на виклики постколоніальної доби: 

етнокультурні та націєтворчі аспекти. Українознавчий альманах. Випуск 21. 2017. С. 99–104. 

300.  Фігурний Ю. Мілітарна й інформаційна агресія Російської Федерації проти України й 

українців та її сучасні суспільні наслідки. Українознавство. № 3 (64). 2017. С. 42–56. 

301.  Фігурний Ю. Роль Української національної революції початку ХХІ ст. в етнополітичних 

та етнокультурних процесах. Україна в сучасному європейському просторі в умовах 

зовнішньополітичних викликів. Наукові записки з української історії Переяслав-Хмельницький, 

2017. С. 148–153. 

302.  Фігурний Ю.С. Українські етнічні, державотворчі, націєтворчі та етнокультурні процеси: 

концептуальні узагальнення. Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні 

узагальнення: колективна монографія. Київ: НДІУ, 2018. С. 207–214. 

303.  Фігурний Ю. Стан і перспективи розвитку Православної Церкви в Україні на рубежі ХХ – 

ХХІ ст. та в умовах гібридної російсько-української війни. Православ’я в Україні. Київ, 2016. С. 

864-886.. 

304.  Фігурний Ю., Шакурова О. Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана. 

Українознавство. 2018. № 2 (67). С. 88–107.  

305.  Фігурний Ю., Шакурова О. Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана. 

Українознавство. 2018. № 3 (68). С. 41–61. 

306.  Фігурний Ю., Шакурова О. Зміна підходів до наукового дослідження генези українського 

народу у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Українознавство. 2019. № 2 (71). С. 

123-139. 

307.  Фігурний, Ю. Аналіз українських етнічних, націєтворчих та етнокультурних процесів. 

Емінак: науковий щоквартальник. 2018. №1(21). Січень-березень. Т.1. С. 5–9. 

308.  Фігурний, Ю. Консолідація українства як відповідь на виклики постколоніальної доби: 

етнокультурні та націєтворчі аспекти. Українознавчий альманах. 2017. № 21. С. 99–104. 

309.  Фігурний, Ю. Українська національна ідентичність. У кн.: Фігурний, Ю. С. Козацькі 

збройні виступи 20–30-х рр. ХVII ст. як дієвий чинник українського етнодержавонацієтворення 

в українознавчому вимірі. Монографія та вибрані українознавчі праці. ННДІУВІ. Київ, 2012. 

143 с. 

310.  Фігурний, Ю.С. Михайло Сікорський – світоч України. НДІУ. Київ, 2017. 150 с. 

311.  Філатова Н.С. Мовна ситуація у Донецькій області в умовах незалежної України. Гілея: 

науковий вісник. 2017. Вип. 122(7). С. 112–118. 

312.  Хабермас Ю. Вовлечение Другого. Очерки политической теории. Санкт-Петербург: Наука, 

2001. 418 с. 

313.  Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. Москва: ООО 

«Изд-во ACT»; ООО «Транзиткнига», 2004. 635 с. 



167 
 

314.  Хесле В. Кризис индивидуальности и коллективной идентичности. Вопросы философии. 

1994. № 10. С. 112–113.  

315.  Хоменко О. Слово як доказ: проблематика етнічної ідентичності у дискурсі «філологічного 

українознавства» першої чверті XІX століття. Українознавство. 2019. Вип. 2 (71). С. 40–56.  

316.  Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: процесс 

строительства наций в Европе / Б. Андерсен, О. Бауэр, М. Хрох и др. Нации и национализм. 

Москва: Праксис, 2002. С. 118–149. 

317.  Чабанов В. Мова як чинник етнокультурного розвитку українців. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. 2013. 

Вип. 3. С. 89-92. 

318.  Чабанов В. Релігійна ідентичність як духовна складова самобутності українців під впливом 

глобалізаційних процесів сучасності. Політологічні студії. 2015. С. 145-155. 

319.  Чабарай Г. Реформа невдоволення. Як в Україні та за кордоном відреагували на мовне 

питання Закону про освіту. URL: http//tyzhden.ua/News/199617 

320.  Чернова К.О. Співробітництво України з діаспорою США і Канади: витоки, еволюція і 

перспективи: автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 1994. 18 с. 

321.  Чернова К. О. Українська діаспора як соціокультурна система. Київ, ДАККіМ, 2007. 347 с. 

322.  Чирков О. Вплив зовнішньої міграції V–ХХ ст. на сучасну етнічну мозаїчність людності 

України. Українознавство. Київ, 2002. № 1–2. С. 215–220. 

323.  Чирков О. Головні етнокультурні зміни людності на території Донецько-Приазовського 

краю від найдавніших часів до сучасності: спроба узагальнюючої оцінки. Переяславський 

літопис: зб. наук. статей.  2015.  Вип. 8.  С. 55–65. 

324.  Чирков О. Етнічний чинник в агресії Російської Федерації проти України: етнокультурна 

історія південно-східних українських земель і сучасні маніпуляції Кремля. Агресія Росії проти 

України: історичні передумови та сучасні виклики: колективна монографія / П.П. Гай-Нижник 

(керівник проекту), Л. Л. Залізняк, І. Й. Краснодемська, Ю. І. Фігурний, О. А. Чирков, 

Л. В. Чупрій. Київ: МП «Леся», 2016. С. 109–130. 

325.  Чирков О. Етнічна будова людності України та її територіальних частин.Україна – етнос: 

Збірник наукових праць з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства. К., 2006. 

С. 121–177. 

326.  Чирков О. Етнокультурні наслідки зміни релігійної ситуації в Україні (1985–2019). 

Українознавство. 2019. №4 (73). C. 97–113. 

327.  Чирков О. Зміни релігійної ситуації у світлі тенденцій етнокультурного розвитку України 

(1985–2019). Православ’я в Україні: Збірник за матеріалами ІХ Міжнародної наукової 

конференції. До 1050-річчя упокоєння святої рівноапостольної Ольги, великої княгині Руси-

України та 30-річчя з часу відродження Київської православної богословської академії. 

Київ:[Київська православна богословська академія], 2019. С. 574–583. 

328.  Чирков О. Російщення українців триває (на прикладі роботи вебпорталу «ukr.net»). Х 

Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die 

Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2019. 

Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier Verlag readbox unipress / Open Access 

LMU, München, 2020. S. 239–251.  

329.  Чирков О. Сучасні тенденції розвитку етнічної структури населення України та її регіонів. 

Українознавство: календар-щорічник / Інститут українознавства Київського університету. Київ, 

1998. С. 45–52. 

330.  Чирков О. Центр ваги поросійщених українських мас пересувається на Донбас 

(Російщення українців Донецької і Луганської областей за 13 років – від початку 1989 р. до 

кінця 2001 р. за статистичними даними). Українознавство. 2005. № 1. С. 225–228.  



168 
 

331.  Чирков О.А. Зміни мовної структури інформаційного поля новинних інтернет-видань 

України у листопаді 2019 – лютому 2020 р. (за вмістом вебпорталу ukr.net.). Virtus: Scientific 

Journal / Editor-in Chief M.A. Zhurba – October № 47, 2020. Рр. 101–105. 

332.  Чирков О. Зовнішня міграція — головна причина наявності етнічно неукраїнської 

людності в сучасній Україні URL: 

https://zn.ua/ukr/SOCIUM/zovnishnya_migratsiya__golovna_prichina_nayavnosti_etnichno_neukrayin

skoyi_lyudnosti_v_suchasniy_ukr.html  

333.  Чирков О. Періодизація розвитку етнічної структукри населення України упродовж ХХ ст. 

Українознавство. Ч. 3–4, 2004. С. 120–125. 

334.  Чирков О. Стисла характеристика етнокультурного розвитку населення на теренах України 

у ХХ ст. та на початку ХХІ ст.  Україна й українство в етнокультурних процесах: 

концептуальні узагальнення: колективна монографія. Київ: НДІУ, 2018. С. 229–237. 

335.  Чирков О. Людність України в етнокультурних процесах у ХХ – на початку ХХІ ст. 

Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення: колективна 

монографія. Київ: НДІУ, 2018. С. 222–237. 

336.  Чирков О. Тенденції сучасного етноструктурного розвитку українського суспільства у 

світлі новітньої агресії Російської Федерації проти України. Україна в сучасному європейському 

просторі в умовах зовнішньополітичних викликів: зб. наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-

прак. конф.,18–19 трав. 2017 р. Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 48–54. 

337.  Чирков О.А. Вплив російської агресії 2014–2017 рр. на етнічну структуру населення 

окупованих територій та всієї України. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство. 

2016. Вип. 19. С. 27–30. 

338.  Чирков О.А. Українські книжки 2014 р. як реакція постколоніального суспільства на 

воєнну агресію колишньої метрополії. Гілея: науковий вісник. 2017. №8(123). С. 99–104.  

339.  Шакурова О. Дослідження ґенези українського народу у працях М. Брайчевського: 

радянський період – 2000 р. Молодий вчений. 2018. № 5 (57). С. 561–565. 

340.  Шакурова О.В. Основні концепції етногенезу українського народу: вітчизняна 

історіографія (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.). К., 2017. 272 с. 

341.  Шаповалов В. Россиеведение. Москва, 2001. 573 с. 

342.  Шевчук О. Етнічна самосвідомість та етнічна ідентичність у сучасній Україні. Наукові 

записки. Серія. «Культурологія». 2012. Випуск 9. С. 344–347. 

343.  Шевчук-Клюжева О. Українське усне мовлення Донеччини: монографія. Вінниця, 2015. 

162 с. 

344.  Школи «ДНР»: як вивчають українську історію і мову. URL: http:// 

novynarnia.com/2016/10/27/shkoli-dnr-yak-vivchayut-ukrayinsku-istoriyu-i-movu/ 

345.  Шлепаков А. М., Буркут І. Г., Васильєва Л. Д. та ін. Українці в зарубіжному світі. Київ: 

Наукова думка, 1991. 140 с. 

346.  Шлепаков А., Лещенко Л., Євтух В. та ін. Українські канадці в історичних зв’язках із 

землею батьків. Київ: Дніпро, 1990. 230 с. 

347.  Шостак М.В. Основні теорії утворення Київської Русі в українознавчих дослідженнях ХХ–

ХХІ століття / Відповідальний редактор, автор передмови і заключної аналітичної статті 

Фігурний Ю.С. К.: ННДІУ. 2011. 142 с. 

348.  Штомпка П. Социальное изменение как травма (статья первая). Социологические 

исследования. 2001. № 1. С. 6–16. 

349.  Юнг К.Г. Человек и его символы. СПб.: БСК, 1996. 454 с. 

350.  Юрій Лоза. Історичний Атлас України. Київ: Мапа, 2015. 320 с. 

351.  Юрчак Н. Глобалізація і проблеми культурної ідентифікації. Наукові записки. Серія 

«Культурологія» (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. 

https://zn.ua/ukr/SOCIUM/zovnishnya_migratsiya__golovna_prichina_nayavnosti_etnichno_neukrayinskoyi_lyudnosti_v_suchasniy_ukr.html
https://zn.ua/ukr/SOCIUM/zovnishnya_migratsiya__golovna_prichina_nayavnosti_etnichno_neukrayinskoyi_lyudnosti_v_suchasniy_ukr.html


169 
 

352.  Матеріали міжнародної наукової конференції 23 – 24 квітня, Острог – 2010). Острог: 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. Вип. 5. С. 52–56. 

353.  Языковые квоты на радио: Сюмар рассказала о позитивных результатах. URL: 

https://newsone.ua/ru/yazykovye-kvoty-na-radio-syumar-rasskazala-o-pozitivnyx 

354.  Як позбутися пострадянськості? Інститут світової політики. Київ, 2012. 150 с. 

355.  Ярмоленко М.І. Етнокультурні процеси на території Західної України у 1944–1991 рр. 

Грані. 2015. № 4 (120). С. 141–149. 

356.  Ярмоленко М.І. Регіональні особливості етнокультурних процесів в Україні другої 

половини ХХ ст.: історіографія. Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. Число 22. Вип. 6. 

Серія: Історичні науки / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: 

ЧДТУ, 2015. С 15–26.  

357.  Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. М.: Политиздат, 1991. 527 с. 

358.  «Этнический и языковой состав Лугандонии. Андрей Илларионов, Livejournal» 

[Електронный ресурс]. URL: http://glavcom.ua/articles/23972.html Ethnic and lanqige structure of 

Lugandonia). 

359.  Aggression of the Russian Federation against Ukraine: ethnonational dimension and civilizational 

confrontation. Hai-Nyzhnyk P., Chupriy L., Fihurnyi Y., Krasnodemska I., Chyrkov O. Saarbrücken 

(Germany): LAP Lambert Academic Publishing, 2019. 229 p. 

360.  Berry J. Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology. 1997. № 46. P. 5–34. 

361.  Breton R. Pinard M. Group formation among imigrants: Criteria and processes. Canadian 

Journal of Economics and Political Science. 1960, v. 26. P. 465–477. 

362.  Chyrkov, O. Chapter 1. Ethnic Factor in the Preconditions and Consequences of the Aggression 

of the Russian Federation against Ukraine. In: Hai-Nyzhnyk P., Chupriy L., Fihurnyi Y., 

Krasnodemska I., Chyrkov O. (2018). Aggression of the Russian Federation against Ukraine: 

ethnonational dimension and civilizational confrontation. Saarbrücken (Germany): LAP Lambert 

Academic Publishing. pp. 8–61. 

363.  Cohen R. Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology. Annual Review of Anthropology, 1978. 

N. 7. P. 385–389. 

364.  Cohen R. Middleton J. Introduction. In: From Tribe to Nation in Africa. Seranton, Penn/ 1970. 

Pp. xi, 276. 

365.  Encyclopedia of Ukraine. The Canadian Institute of Ukrainian studies, The Shevchenko Scientific 

Society (Sarcelles, France), The Canadian Foundation for Ukrainian studies. Toronto: University of 

Toronto press, 1985. Vol.1. 15,952 p. 

366.  Francis E. K. Interethnic Relations: An Essay in Sociological Theory. New York, Elsevier, 1976.  

xix + 431 pp. 

367.  Global Report on Internal Displacement 2018. Retrieved from. URL: 

http://www.internaldisplacement.org/global-report/grid2018. 

368.  Hirsch, Marianne (2012). The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the 

Holocaust. Columbia University Press, 320 р. 

369.  Isajiw W. W. Definitions of Ethnicity. Ethnicity, 111–124, Jul 1974. 

370.  Muhlmann W. Rassen, Ethnien, Kulturen. Berlin, 1964. P. 57. 

371.  Rothschild J. Etnopolitics. A Conceptual Framework. New York: Columbia University Press, 

1981. 290 p. 

372.  Shibutani T., Kwan K. Ethnic Stratification: A Comparative Approach. Macmillan Co. New 

York, 1965. 626 p. 

373.  Shibutani T., Kwan K. Ethnic Stratification: A Comparative Approach. New York, 1968. P. 572. 

374.  Smith A. National Identity and the idea of European Unity. International Affairs, 1992. No 68. 

P.55–76.  

http://www.internaldisplacement.org/global-report/grid2018


170 
 

375.  Tajfel H. Social identity and intergroup relations. Cambridge, Cambridge Univ.Press, 2010. 

528 р. 

376.  Warner L., Srole L. The Social Systems of American Ethnic Groups. Social Forces, Volume 24, 

Issue 4, May 1946, Pages 470–471. 



171 
 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ВИКОНАВЦІВ НДР 

ЗА ПЕРІОД 2015–2020 РОКІВ (не повний) 

 

1. Fihurnyi Y., Bezsmertna N., Krasnodemska I., Nalyvaiko S., Otroshko L., Semenova O., Turpak 

N., Chyrkov O., Shakurova O. (2020). Ethnocultural processes in Ukraine in the late 20-th – early 

21 century. Saarbrücken (Germany): LAP Lambert Academic Publishing. 220 p. (9,8) 

2. Hai-Nyzhnyk P., Chupriy L., Fihurnyi Y., Krasnodemska I., Chyrkov O. (2018). Aggression of the 

Russian Federation against Ukraine: ethnonational dimension and civilizational confrontation. 

Saarbrücken (Germany): LAP Lambert Academic Publishing. 229 p. (10,5) 

3. Zaliznyak L. «The first Indo-European herdsmen of the Sea of Azov and Black Sea steppes» // 

Spheres of culture / Ed. by Ihor Nabytobych, 2016, Vol. 15, pp. 368-374. (Люблін, Польща), (0,5 

у.д.а.). 

4. Баран В. Д. Процеси етнокультурного розвитку на території України у І тис. н.е. // Україна й 

українство в етнокультурних процесах: Збірник наукових праць. – К.: НДІУ, 2017. – С. 55–

77. (1,5 у.д.а.). 

5. Баран В. Давній Галич – етнокультурний центр середньовічної України // Українознавство. – 

2017. – № 3(64). – С. 74-81. (0,5 у.д.а.) 

6. Баран В. Давній Галич у світлі археології // Вісник рятівної археології. – Вип. 2. – Львів, 

2016. – С. 12–22 (Опубліковано. у 2017 р.) (≈1 у.д.а.). 

7. Баран В. Історія археологічних досліджень давнього Галича (середина ХІХ – кінець ХХ ст.) 

// Українознавство. – 2016. – № 1(58). – С. 171-190 (1,25 у.д.а.); 

8. Баран В. Михайло Грушевський – український державний діяч, науковець, громадянин // 

Українознавство. – 2016. – № 4. – С. 72-75 (0,3 у.д.а.); 

9. Баран В., Томенчук Б., Фігурний Ю. Давній Галич. – К, 2017. – 133 с. (14 у.д.а.) 

10. Баран В.Д. Археологічні дослідження давнього Галича (червень-вересень 2000 р.) // 

Українознавство. – 2015. – № 3 (56). – С. 31-35. (У співавторстві).  

11. Баран В.Д. Археологічні дослідження давнього Галича (червень-липень 1998 р.) // 

Українознавство. – 2015. – № 1 (55). – С. 61-67. (У співавторстві). 

12. Баран В.Д. Археологічні дослідження давнього Галича (червень-липень 1999 р.) // 

Українознавство. – 2015. – № 2 (55). – С. 66-71. (У співавторстві). 

13. Баран В.Д. Віктор Петров – визначний українознавець // Українознавство. – 2015. – № 2 (55). 

– С. 28–32. 

14. Баран В.Д. Методологічні підходи до вивчення словянського етногенезу // Вісник аграрної 

історії. – 2016.– Вип. 15.– С.9–17. (Опубліковано. у 2017 р.) (0,5 у.д.а.). 

15. Баран В.Д. Михайло Грушевський – видатний український вчений та громадянин // Феномен 

Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від дня 

народження): зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 

Київ, 19 травня 2016 р.). – К.: «Міленіум», 2016. – С. 11–12 (0,1 у.д.а.). 

16. Баран В.Д. Роль Тараса Шевченка і Михайла Грушевського у процесах суспільно-політичної 

мобілізації українства // Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до 

незалежної України: матеріали Міжнар. наук. конф., присвячені святкуванню 150-річчя від 

дня народження Михайла Грушевського (м. Канів, 23.09.2016 р.). – Черкаси, 2017. – С. 33–41 

(0,5 у.д.а.). 

17. Баран В., Чирков О. Українська земля і людність у великому переселенні народів (Рецензія 

на книгу Абашиної Н.С., Відейка М.Ю. «Повість про велике розселення слов’ян». – К.: 

КРІОН, 2011. – 256 с.: іл.) // Українознавство. – 2015. – № 3. – С. 245–249. (0,3 у.д.а.) 

18. Безсмертна Н., Чирков О. Мовна конкуренція та кількісні диспропорції в українському 

сегменті веб-простору на прикладі контенту новинного порталу «ukr.net». Гілея. 2019. №151. 

С. 12–16. (0,6; інд. внесок 0,312). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-



172 
 

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21C

NR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gileya

_2019_151(1)__4 

19. Бойко С. Відображення впливу соціокультурної сфери життя українського суспільства на 

сучасний науково-освітній простір. Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Серія Українознавство. К., 2018. № 1 (20). С. 62–65. (0,5) 

20. Бойко С. Освітні стратегії в просторі творення сучасної української ідентичності: від 

тоталітарної конфліктності до європейського діалогу. Українознавчий альманах. 2018. Вип. 

23. С. 113–118. (0,5) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN= 

LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_met

a&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ukralm_2018_23_20 

21. Бойко С. М. Виховання культури міжнаціональних відносин як важливий чинник 

етнокультурної політики України // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти 

для сталого розвитку. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 

листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО. Частина І /Наук. ред. О.Є. Висоцька. – Дніпро: Роял 

Принт, 2016. – С. 120–122. (0,23 у.д.а.). 

22. Бойко С.М. Вплив етнокультурної складової в освітньому процесі України на духовно-

інтелектуальне самовизначення сучасної молоді // Православ'я в Україні: Збірник матеріалів 

VІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю духовних зв'язків України з 

Афоном (1016 – 2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1-3 

листопада 1991 р.) / Під ред. д. богосл. н., проф., митрополита Переяслав-Хмельницького і 

Білоцерківського Епіфанія (Думенка), д. іст. н. Г.В. Папакіна, Н.М.Куковальської та ін. - К.: 

[Київська православна богословська академія], 2016. – С. 109–117. (0,59 у.д.а.). 

23. Бойко С.М. Етнокультурний простір України: можливості формування міжетнічної взаємодії 

// Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ 

Всеукраїнської наукової конференції. 28 – 29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина ІІ / Наук. 

ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 11–14 (0,25 у.д.а.). 

24. Бойко С.М. Збереження етнокультурного розмаїття як чинника міжнаціональної злагоди в 

українському соціумі // Українознавчий альманах. – 2016. – Вип. 19. – С. 55–59 (0,63 у.д.а.). 

25. Бойко С.М. Значення діяльності Тараса Шевченка і Михайла Грушевського в українському 

етнокультурному процесі // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Тарас Шевченко 

і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної України», присвячені святкуванню 

150-річчя від дня народження Михайла Грушевського. – Черкаси: Видавець О. М. Третяков, 

2017. – С. 121 –133 (0,66 у.д.а.). 

26. Бойко С.М. Педагогічний вимір творчої спадщини І. Липи: сучасні українознавчі 

транскрипції // Восьмі Липівські читання. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 

(Київ, 22 квітня 2016; Канів, 1 червня 2016 р.) / Благодійний Фонд ім. Івана та Юрія Лип; 

Центр національного відродження; Науково -дослідний інститут українознавства МОН 

України; упоряд. Г.Дольник. – К.: УВС ім. Ю.Липи, 2017. – С. 112 –119 (0,34 у.д.а.). 

27. Бойко С.М. Українознавство як інструмент вирішення складних етнокультурних проблем у 

сучасній українській освіті та науці // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. 

Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29-30 червня 2016 р., м. Дніпро: Роял 

Принт, 2016. – С. 55–58 (0,25 у.д.а.). 

28. Бойко С.М. Українознавче наповнення змісту навчання в системі освіти України як основа 

національно-патріотичного виховання підростаючого покоління // Патріотизм у системі 

сучасних суспільних цінностей: матеріали ХV науково-практичної конференції . – К.: ВНЗ 

«Національна академія управління», 2016. – С. 99–102 (0,22 у.д.а.). 



173 
 

29. Бойко С.М. Українознавчі засади національно-патріотичного виховання як відповідь на 

виклики постколоніальної доби // Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Серія: Українознавство. – Вип.19. – 2016 – К., 2017. – C. 31–33 (0,5 у.д.а.). 

30. Бойко С.М. Формування етнокультурних констант української ідентичності 

старшокласників в просторі сучасної освіти: на матеріалі щорічних міжнародних конкурсів з 

українознавства // Україна й українство в етнокультурних процесах: збірник наукових праць. 

– К.: НДІУ, 2017. – C. 78–87 (1 у.д.а.). 

31. Бойко С.М. Х Міжнародний конкурс з українознавства // Українознавство. – 2017. Вип.1 –2 

(62 –63). – С. 170 –175 (0,3 у.д.а.). 

32. Бойко С.М., Василишин Л.М. Українознавчі пошукування у сфері розкриття сутності 

етнокультурної самобутності українців // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. 

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24–25 листопада 2017 р.; м. Дніпро. 

Частина 1. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С.208–210. (0,3 у.д.а.) 

33. Висовень О., Фігурний Ю. Державотворча, націєтворча та етнокультурна діяльність 

патріота-націоналіста Ярослава Потапенка (1975-2016) // Наукові записки з української 

історії: зб.наук.ст. – Переяслав-Хмельницький (Київ.обл.) – 2016. – Вип.40 (Спецвипуск). – 

С.33-40.(1,1 у.д.а.), (авторський внесок Фігурного Ю. – 1,0 у.д.а.). 

34. Гай-Нижник П.П. Революційні події в Україні: боротьба за право вибору і національну 

гідність (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.). Гілея. 2018. Вип. 132(№5). С. 100–112. (1,4) 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21C

NR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gileya

_2018_132_29 

35. Гай-Нижник П.П. Руйнація і поглинання: плани керівництва Російської Федерації щодо 

розколу і зруйнування держави Україна (2014–2015 рр.). Гілея. 2018. Вип. 134(№7). С. 358–

370. (1,6) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21C

NR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gileya

_2018_134_90 

36. Гай-Нижник П.П. Українсько-російські міждержавні взаємини 2010–2012 років під час 

першого етапу президенства В. Януковича. Гілея. 2018. Вип. 135(№8). C. 334–347. (1,5) 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21C

NR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gileya

_2018_135_85 

37. Гай-Нижник П.П. Українсько-російські міждержавні взаємини 2013–2014 років під час 

другого етапу президенства В. Януковича. Гілея. 2018. Вип. 136(№9). С. 270–283. (1,5) 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21C

NR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gileya

_2018_136_66 

38. Гула О. Діяльність українських культурно-просвітницьких організацій у королівстві 

СХС/Югославія як чинник збереження національної ідентичності (1918-1941 рр.) // Часопис 

української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А. П.  Коцура. – Київ, 2018. 

– Вип. 37. – С. 30–37. (0,5 у.д.а.). 

39. Гула О. Система освіти Республіки Хорватія: українознавчий аспект // Українознавство. – 

2017. – № 3(64). – С. 181–191 (1,0 у.д.а.). 

40. Дворніцька Л.В. «Нерозривна єдність християнської та фольклорної символіки у казці-поемі 

«Земля іскриста» Віри Вовк як засіб формування національної самосвідомості молодого 



174 
 

покоління», Православ’я в Україні: Збірник за матеріалами VII Міжнародної наукової 

конференції, присвяченої 25-літтю відновлення Київської православної богословської 

академії (1992-2017) / Під ред. д. богосл. н., проф., митрополита Переяслав- Хмельницького і 

Білоцерківського Епіфанія (Думенка), д.іст.н. Г.В.Папакіна, Н.М.Куковальської та ін. – К.: 

[Київська православна богословська академія], 2017. – Ч.1. – С. 120–130 (0,68 у.д.а.). 

41. Дворніцька Л.В. Виховання національно свідомої особистості в процесі вивчення творчості 

Шевченка / Українська мова і література: науково-методичний збірник за матеріалами 

Конференції «Українська мова як чинник національної державності», 12–13 листопада 2015 

р., м. Чернігів.). – 2016. – № 52. – С. 72–82 (0,50 у.д.а.). 

42. Дворніцька Л.В. Вплив повстанських пісень 1940-1950 рр. на формування національної 

самосвідомості молодого покоління / Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник», Вип. 

126(11). – К.: «Видавництво «Гілея». – С. 49–53. (0,5 у.д.а.). 

43. Дворніцька Л.В. Вплив поезій Шевченка на патріотичне виховання сучасної молоді 

(опубліковано 2016) / Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей: матеріали ХV 

науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – С. 

127–129 (0,17 у.д.а.). 

44. Дворніцька Л.В. Міфологічні архетипи й етносимволи української культури у творчості 

Івана та Юрія Лип // Восьмі Липівські читання. Матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції (Київ, 22 квітня 2016; Канів, 1 червня 2016 р.) / Благодійний Фонд ім. Івана та 

Юрія Лип; Центр національного відродження; Науково-дослідний інститут українознавства 

МОН України; упоряд. Г.Дольник. – К.: УВС ім. Ю. Липи, 2017 – С. 120–126 (0,5 у.д.а.). 

45. Дворніцька Л.В. Роль християнської та фольклорної символіки в інтермедіальній творчості 

митців нью-йоркської групи матеріали // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів  VI 

Міжнародної наукової конференції присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з 

Афоном (1016-2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1-3 

листопада 1991 р.) / під ред. д. богосл. н., проф., митрополита Переяслав-Хмельницького і 

Білоцерківського Епіфанія (Думенка), д. іст. н. Г.В.Папакіна, Н.М.Кукрвальської та ін. – К.: 

(Київська правосл богословська академія), 2016. – 911, (1), С. 639-651 ( 0,83 у.д.а.). 

46. Дворніцька Л.В. Серце і розум у психоемоційному просторі людського буття: українська 

література як маркер національного кордоцентризму. «Дні науки філософського факультету 

- 2016», Міжн. наук. конф. (2016; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки 

філософського факультету – 2016», 20-21 квіт. 2016 р.: (матеріали доповідей та виступів) / 

редкол.: А.Є. Конверський (та ін.). – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2016. – Ч. 8. – С. 14–16 (0,19 у.д.а.). 

47. Дворніцька Л.В. Синкретизм символіки у творах Віри Вовк та Емми Андієвської // 

Українознавчий альманах. – 2016. – Вип. 19. – C. 118–122 (0,5 у.д.а.). 

48. Дворніцька Л.В. Соціальне питання у творчій спадщині передвісників українського 

націоналізму (на прикладі впливу соціоформуючих і націєтворчих ідей Шевченка на 

«profession de foi…» Братства тарасівців) // Соціальна політика в теорії і практиці 

українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали VII всеукраїнської наукової 

конференції, присвяченої 75-тій річниці УПА. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2017 р. / Наук. 

ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ: Лілея НВ 2017. – С. 84–93 (0,54 у.д.а.). 

49. Дворніцька Л.В. Трансформація ідеологічної надбудови релігійно-моральних творів 

української поезії (за творчістю Т. Шевченка та М. Грушевського) // Тарас Шевченко і 

Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної України: матеріали Між нар. наук. 

конф., присвячені святкуванню 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського, 23 

верес. 2016р., Канів / М-во культури України, М-во освіти і науки України / Упорядник С.А. 

Брижицька. Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2017.-272. – Текст укр. – С. 232–249 

(0,74 у.д.а.). 



175 
 

50. Дворніцька Л.В. Фітоніми й зооніми у збірці «Майдан» Віри Вовк як засіб формування 

національної самосвідомості молодого покоління // «Українознавчий альманах» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство. Випуск 20. – К.: 

«Міленіум +», 2017. – С. 93–98 (0,5 у.д.а.). 

51. Дворніцька Л.В. Християнськка і фольклорна символіка у творчому доробку українських 

митців // «Сучасна українська нація: мова, історія, культура»: матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри 

українознавства / Наукові редактори: проф. Чоп’як В.В., проф.. Мальований А.В. – Львів: 

Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. − С. 400–402 (0,34 у.д.а.). 

52. Етнокультурні процеси в Україні у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.: українознавче 

осмислення. Авторський колектив: Фігурний Ю. С. (керівник.), Безсмертна Н. С., Бойко С. 

М., Газізова О. О., Краснодемська І. Й., Наливайко С. С., Отрошко Л. Г., Семенова О. В., 

Турпак Н. В., Чирков О. А., Шакурова О. В. Київ, НДІУ. 2020. 190 с. 

53. Залізняк Л. Києворуське коріння автохтонного населення Овруччини (За результатами 

роботи Овруцької експедиції 2016 р.) // Українознавство. – 2016. – № 3. – С. 60-74 (1,0 у.д.а.). 

54.  Залізняк Л. Походження українців з позицій сучасної етнології // Spheres of Culture / Ed. by 

Ihor Nabytovych, 2017, Vol. 16, pp. 488-495. (Люблін, Польща), (0,5 у.д.а). 

55. Залізняк Л. Фігурний Ю. Результати роботи Овруцької етно-археологічної експедиції 

інститутів українознавства МОНУ та археології НАНУ у 2016 році // Українознавство. – 

2016. – № 2. – С. 136-146.(0,6 у.д.а.), (авторський внесок Залізняка Л. – 0,5 у.д.а.; Фігурного 

Ю. – 0,1 у.д.а.). 

56. Залізняк Л.Л. Балтійська етнокультурна провінція та проблема походження 

індоєвропейських і фінно-угорських народів // Українознавство. – 2017. – № 1-2 (62-63). – С. 

40-62. (1у.д.а.). 

57. Залізняк Л.Л. Етногенетичні витоки найдавніший індоєвропейців Європи // Україна й 

українство в етнокультурних процесах: Збірник наукових праць. – К.: НДІУ, 2017. – С. 87–

102 (0,5 у.д.а.). 

58. Кононенко А.М. Важливість формування національної духовності в українському 

суспільстві // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів VI Міжнародної наукової 

конференції присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном (1016-2016) та 25-

літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1-3 листопада 1991 р.) / під ред.. 

д богосл. н., проф., митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія 

(Думенка), д. іст. н. Г.В. Папакіна, Н.М. Кукрвальської та ін. – К.: (Київська правосл. 

богословська академія), 2016. – № 911 (1). – C. 118–127 (0,59 у.д.а.). 

59. Кононенко А.М. Вплив творчості Т. Г. Шевченка на збереження національної 

самосвідомості українців поза межами етнічної батьківщини // Тарас Шевченко і Михайло 

Грушевський: у пошуках шляху до незалежної України: матеріали Міжнар. наук. конф., 

присвячені святкуванню 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського, 23 

верес.2016р., Канів / М-во культури України, М-во освіти і науки України / Упорядник С.А. 

Брижицька. – Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2017.– 272. – С. 53–62 (0,3 у.д.а.). 

60. Кононенко А.М. Збереження етнічної ідентичності українськими переселенцями // Наукові 

записки [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2016. – №130. – С. 132–143 

(0,68 др. арк.). 

61. Кононенко А.М. Світовий конгрес українців у контексті підтримки суверенітету України та 

непорушності її кордонів. // Українознавчий альманах. – 2016. – Вип. 19. – С. 129-133. (0,54 

др. арк.). 

62. Кононенко А.М. Українська діаспора в республіці Молдова і Румунії як етнокультурний 

феномен // Наукові записки [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Нац. 



176 
 

пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2016. – 

№131 – С. 98–106 (0,64 др. арк.). 

63. Краснодемська І.Й. Роль західної української діаспори в етнокультурних процесах в Україні 

(кінець 80-х – середина 90-х років ХХ ст.). Українознавство. 2018. №3(68). С. 21–40. (1,6) 

http://journal.ndiu.org.ua/article/view/145376 

64. Наливайко С. До перспектив індоіранської (арійської) традиції у тлумаченні гідронімії 

Східної Європи (на прикладі семантичного гнізда «вода», «ріка»). Українознавство. 2018. 

№3. С. 162–180. (1,5) http://journal.ndiu.org.ua/article/view/147205 

65. Наливайко С. До питання про семантику давніх назв Чорного й Азовського морів 

Українознавство. – 2016. – № 1(58). – С. 63-70 (0,6 у.д.а.). 

66. Наливайко С. С. «Никогда мы не будем братьями…», або Y-ДНК-генеалогія крізь призму 

«наукового патріотизму» А. Кльосова. Українознавство. 2020. № 2 (75). С. 71–92. (1,8) 

http://journal.ndiu.org.ua/article/view/206415 

67. Наливайко С. С. До перспектив індоєвропейських ономастичних студій (у контексті 

тлумачення потамоніма Дніпро) // Українознавство. – 2016. – №3(60). – С. 222–232 (0,7 

у.д.а.). 

68. Наливайко С. С. Про специфіку українознавства як науки. Українознавство. 2019. №1. С. 14–

24. (1,0) http://journal.ndiu.org.ua/article/view/164711 

69. Наливайко С. С. Семантичне гніздо «чорний», «темний» в індоіранській гідронімії Східної 

Європи». Українознавство. 2019. № 4 (73). C. 185–201 (1,23). 

http://journal.ndiu.org.ua/article/view/189707 

70. Наливайко С. С. Якою має бути історія давньої України? // Українознавство. – 2016. – № 

2(59). – С. 225–240 (1,3 у.д.а.). 

71. Наливайко С. Сучасні індоарійські студії у дослідженні проблем східноєвропейської 

етнічної історії. Українознавство. 2020. № 4 (77). С. 216–231. (1,0) 

http://journal.ndiu.org.ua/article/view/219724/221950 

72. Наливайко С. Ще раз про перспективи індоіранських ономастичних студій (до дискусії 

історика й лінгвіста) // Українознавство. – 2017. – № 1-2 (62-63). – С. 153-169. (1,4 у.д.а.). 

73. Наливайко С.С. ДНК-генеалогія у структурі етнологічного знання: проблеми 

міждисциплінарної взаємодії // Україна й українство в етнокультурних процесах: Збірник 

наукових праць. – К.: НДІУ, 2017. – С. 111–129. (1,0 у.д.а.). 

74. Осадча Н. «Ментальність українського народу у творчості Т. Шевченка» / Н. Осадча // Тарас 

Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної України : матеріали 

Міжнар. наук. конф., присвячені святкуванню 150- річчя від дня народження Михайла 

Грушевського, 23 верес. 2016 р., Канів / М-во культури України, М-во освіти і науки України 

/ Упорядник Брижицька С. А.–Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2017. – С. 143 – 152 

(0,5 у.д.а.). 

75. Осадча Н. Українська мова: некласична та постнекласична інтерпретації інтегративного 

потенціалу // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та 

культур. Київ. – К.: КНЛУ, 2017. – С. 248–251 (0,17 у.д.а.). 

76. Осадча Н. Українська мовна картина світу: інтерпретаційні моделі інтегративного 

потенціалу / Н. Осадча // Українознавство. – № 3(64). – 2017. – С. 201 – 213 (1,05 у.д.а.) 

77. Отрошко Л Діяльність націоналістичних громадських та громадсько-політичних об’єднань у 

контексті етнокультурних процесів в Україні та діаспорі у період від середини 80-х років ХХ 

століття до початку 2000 років ХХІ століття. Українознавство. 2019. № 4 (73). C. 241–258 

(1,44). http://journal.ndiu.org.ua/article/view/189469 

78. Отрошко Л. Бандерівська ідеологія в теорії і практиці українського націоналізму // Держава 

у теорії і практиці українського націоналізму: матеріали VI Всеукраїнської наукової 



177 
 

конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 26 – 27 червня 2015 р. / Наук. ред. О. 

М. Сич. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 544 с. – С. 345-351 (0,5 у.д.а.). 

79. Отрошко Л. Вплив діаспори на формування і розвиток української національної культури 

(середина 80-х – середина 90-х років ХХ ст.). Х Internationale virtuelle Konferenz der 

Ukrainistik "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht" Reihe: 

Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2019. Herausgegeben von Olena Novikova 

und Ulrich Schweier Verlag readbox unipress / Open Access LMU, München, 2020. S. 704-715. 

http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/wp-

content/uploads/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE-

%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2.pdf 

80. Отрошко Л. Г. Історіографічний огляд праць, присвячених життю і діяльності Ярослави 

Стецько в контексті етнокультурних, державотворчих та націєтворчих процесів в Україні. 

Гілея. Збірник наукових праць. Випуск 157. Історичні науки. 2020. С. 102–108. 

http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=228 

81. Отрошко Л. Г. Осягнення українського символотворення на основі наукової періодизації 

історії України М. Грушевського // Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, 

науковця, громадянина (до 150-річчя від дня народження): зб. наук. праць (за матеріалами 

Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 травня 2016 р.). – К.: «Міленіум», 

2016. – С. 108-109. (0,2 у.д.а.). 

82. Отрошко Л. Громадсько-політична діяльність Слави Стецько в контексті етнокультурних 

процесів в Україні у період від середини 80-х років ХХ ст. до початку 2000-х років ХХІ ст.. 

Українознавство. 2018. №3(68). С. 62–81. (1,61) http://journal.ndiu.org.ua/article/view/145533 

83. Отрошко Л. Особливості етнокультурних взаємин української діаспори з Україною у період 

від середини 80-х до початку 90-х років ХХ ст. Українознавство. 2019. №3 (72). С. 146–163 

(1,3) http://journal.ndiu.org.ua/article/view/179022 

84. Отрошко Л. Особливості символотворення в українському етнокультурному розвитку // 

Етнічна історія народів Європи. – 2017. – Вип. 53. – С. 145–149. (0,5 у.д.а.). 

85. Отрошко Л. Порівняльний аналіз державних символів козацької доби та періоду 

національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. // Відродження Українського війська: 

сучасність та історична ретроспектива: Збірник матеріалів Міжнародної конференції 1–2 

грудня 2016 р. – К.: НУОУ, 2016. – С. 39–40. (0,1 у.д.а.). 

86. Отрошко Л. Порівняльний аналіз традиційних елементів української етнокультури в обряді 

хрещення на Козелеччині // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 4 (368). – С. 57-69 

(1,5 у.д.а.). 

87. Отрошко Л. Проблема періодизації символотворення в українському етнокультурному 

розвитку // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. 

Коцура. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 124-134 (1,2 у.д.а.). 

88. Отрошко Л. Розвиток українського символотворення в добу П. Калнишевського // Часопис 

української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – Київ, 2016. – 

Спецвип. 34. – С. 44-51 (0,8 у.д.а.). 

89. Отрошко Л. Символотворення в етнокультурному просторі України: постановка проблеми // 

Українознавство. – 2015. – №3. – С. 63-71. 

90. Отрошко Л. Тарас Шевченко і Михайло Грушевський – знакові постаті українського 

етнокультуротворення // Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до 

незалежної України: матеріали Міжнар. наук. конф., присвячені святкуванню 150-річчя від 

дня народження Михайла Грушевського (м. Канів, 23.09.2016 р.). – Черкаси, 2017. – С. 42-52 

(0,5 у.д.а.). 

91. Отрошко Л. Український контекст у творчості художників-пейзажистів ХІХ століття // 

Українознавство. – 2016. – № 3 (60). – С. 171–185 (0,9 у.д.а.); 



178 
 

92. Отрошко Л. Шевченкове символотворення в українських етнокультурних процесах // 

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Шевченкове слово та духовна наука: 

поліфонія в часі». З нагоди 175-ої річниці виходу у світ «Кобзаря»». – К.: НДІУ, 2015. – С. 

88-90 (0,5 у.д.а.). 

93. Отрошко Л.Г. Внесок Слави Стецько у розвиток ідеології українського націоналізму // 

Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 13-14.10. 20017 р.). – 

Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Вип. 2. – С. 223-232. (0,5 у.д.а.). 

94. Отрошко Л.Г. Вплив релігійного чинника на регіональні події у контексті 

загальноукраїнської хресної ходи в умовах неоголошеної гібридної російсько-української 

війни // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики 

сьогодення: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П. Гай-

Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – С. 220– 227 (0,5 у.д.а.); 

95. Присяжна Т. М. Шевченків «Буквар» як чинник етнокультуротворення в українській освіті 

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Шевченкове слово та духовна наука: 

поліфонія в часі». З нагоди 175-ої річниці виходу у світ «Кобзаря»». – К.: НДІУ, 2015. – С. 

105-109. 

96. Присяжна Т. Українознавство як комплексна дисципліна та філософія освітньо-виховного 

процесу // Українознавство. – 2015. – №3. – С. 183-189. 

97. Семенова О. Етнокультурні традиції побутування та художнього оформлення кустарних 

виробів зі шкіри та хутра в Київській губернії у кінці ХІХ – першій половині ХХ століття. 

Українознавство. 2020. №1 (74). С. 180 – 195. (1) http://journal.ndiu.org.ua/article/view/197954 

98. Семенова О. Радянська ідентичність у соціо- та етнокультурному просторі сучасної України 

Українознавство. 2020. № 4 (77). С.159 – 169. (0,5) 

http://journal.ndiu.org.ua/article/view/217763 

99. Семенова О., Герасько М. Національно-культурна ідентичність українського суспільства у 

контексті сучасних гуманітарних викликів. Українознавство. 2020. №2 (75). С. 130 – 145. 

(0,5) http://journal.ndiu.org.ua/article/view/205608 

100. Смольницька О. Волосся як культурний код у поезії Віри Вовк / О. Смольницька // 

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: «Філологія». – 2017. – Вип. 16. – 

С. 51 – 59. (0,8 у.д.а.). 

101. Смольницька О. Жінки-святі у поезії Віри Вовк: києворуський і західноєвропейський 

контексти з кельтськими паралелями / О. Смольницька // Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Філологія. – Вип. 1(37). – Ужгород, 2017. – С. 83 – 90 (0,9 у.д.а.). 

102. Смольницька О. Лунарна символіка у вірші «A Hymn to the Moon» леді Мері Вортлі 

Монтеґю і вибраних поезіях Віри Вовк: компаративний аналіз у перекладознавчому аспекті / 

О. Смольницька // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – 2017. – №1(48). – С. 75–

82.(0,8 у.д.а.). 

103. Смольницька О. Міфологеми жінки-змії і водяного божества у вибраній поезії Віри Вовк 

/ О. Смольницька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: 

Філологія. – 2017. – №26. – С. 69 – 72. (0,6 у.д.а.). 

104. Смольницька О. Міфологізм у сонеті Джона Мільтона «On His Deceased Wife» і вірші 

Віри Вовк «Альцеста»: спроба компаративного аналізу / О. Смольницька // Молодий вчений. 

– №6(46), червень 2017. – Ч. 1. – С. 172 – 178.(0,8 у.д.а.). 

105. Смольницька О. О. Спільні архетипові уявлення про світовий центр у  міфології різних 

народів: варіювання кроскультурних мотивів у вибраній поезії членів Нью-Йоркської групи / 

О. Смольницька // Молодий вчений. – №4(44), квітень 2017 (Young Scientist. – №4(44)April. – 

2017). – С. 176 – 183.(1,03 у.д.а.) 



179 
 

106. Смольницька О. Образ Єви та проблема святості/гріховності в однойменному вірші 

української письменниці в Ріо-де-Жанейро Віри Вовк (збірка «Жіночі маски»): зіставлення із 

середньовічною традицією / О. Смольницька // International research and practice conference 

“Contemporary issues in philological sciences: Experience of scholars and educationalists of 

Poland and Ukraine” (Lublin, Republic of Poland, April 28 – 29, 2017). – Lublin, Republic of 

Poland: Lublin Science and Technology Park S. A. , 2017. – P. 165 – 168 (0,3 у.д.а.). 

107. Смольницька О. Осмислення української національно-визвольної боротьби ХХ століття у 

творчості Віри Вовк: функціональність символіки / О. Смольницька // Таїни художнього 

тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : Зб. наук. праць / Ред. кол.: Н. І. 

Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпро : Ліра, 2016. – Вип. 20. – С. 130 – 136 (0,5 у.д.а.). 

108. Смольницька О. Сакральні символи троянди і шипшини у вибраній творчості Віри Вовк: 

романо-германський контекст / О. Смольницька // Південний архів (Збірник наукових праць. 

Філологічні науки). – №67. – Херсон : Херсонський державний університет, 2017. – С. 172 – 

176.(0,7 у.д.а.). 

109. Смольницька О. Символіка золотого кольору в оповіданні Віри Вовк «Жінка в дзеркалі» 

(збірка «Карнавал») / О. Смольницька // «Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні 

напрями наукових досліджень»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 23–

24 червня 2017 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних 

досліджень», 2017. – С. 78–82 (0,3 у.д.а.). 

110. Смольницька О. Трагічний міф у творчості Тараса Шевченка: зарубіжний контекст / О. 

Смольницька // Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної 

України : матеріали Міжнар. наук. конф., присвячені святкуванню 150-річчя від дня 

народження Михайла Грушевського, 23 верес. 2016 р., Канів / М-во культури України, М-во 

освіти і науки України / Упорядник Брижицька С. А. – Черкаси: Видавець Олександр 

Третяков, 2017. – С. 195 – 203 (0,4 у.д.а.). 

111. Смольницька О. Українсько-бразильські контактні зв’язки тератоморфізму у вибраній 

творчості Віри Вовк: компаративний аналіз / О. О. Смольницька // Література в контексті 

культури : Зб. наук. праць. Вип. 28 / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий 

дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 243–251 (0,6 у.д.а.). 

112. Смольницька О. Українсько-бразильські контактні зв’язки тератоморфізму у вибраній 

творчості Віри Вовк: компаративний аналіз / О. Смольницька // Матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції «Література в контексті культури», 20–21 квітня 2017 р./ ред. кол.: В. 

А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 33 (0,1 у.д.а.). 

113.  Смольницька О. Хризоліт як релігійний символ у поезії Нью- Йоркської групи (на 

прикладі творів Емми Андієвської і Віри Вовк) / О. Смольницька // Сучасна філологія: 

тенденції та пріоритети розвитку : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 

26-27 травня 2017 р. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних 

досліджень», 2017. – С. 80–83 (0,3 у.д.а.). 

114. Турпак Н. В. Внесок Сергія Кримського в українську філософію етнокультури. 

Українознавство. 2019. 3(72). С. 164 – 176. http://journal.ndiu.org.ua/article/view/177119 

115. Україна й українство в етнокультурних процесах: Збірник наукових праць / Укладачі 

Баран В.Д., Залізняк Л.Л., Наливайко С.С., Фігурний Ю.С., Чирков О.А., Шакурова О.В. – 

К.: НДІУ, 2017. – 156 с. (13,0 у.д.а.). 

116. Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення: 

колективна монографія / НДІУ; Авт. кол: Баран В.Д., Бойко С.М., Гула О.Г., Залізняк Л.Л., 

Наливайко С.С., Отрошко Л.Г., Присяжна Т.М., Фігурний Ю.С., Чирков О.А., 

Шакурова О.В., Шостак М.В.– К.: НДІУ, 2017 (25 у.д.а.). 



180 
 

117. Фігурний Ю. «Стан і перспективи розвитку Православної Церкви в України на рубежі 

ХХ – ХХІ ст. та в умовах гібридної російсько-української війни» // Православ’я в Україні: 

Збірник матеріалів… К., 2016. – С. 864-886. (1,5 у.д.а.). 

118. Фігурний Ю. 400-річчя Київської академії (1615-2015). // Українознавство. – 2015. – № 4. 

– С. 233-236. (0,2 у.д.а.) 

119. Фігурний Ю. Аналіз українських етнічних, націєтворчих та етнокультурних процесів. 

Емінак. 2018. №1(21), Том 1. С. 5–9. (0,5) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21C

NR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=emina

k_2018_1(1)__3 

120. Фігурний Ю. Аналіз українського етнокультурного розвитку й етнічних процесів у 

другій половині ХVI ст. // Етнічна історія народів Європи. – 2017. – Вип. 53. – С. 20-24. (0,5 

у.д.а.). 

121. Фігурний Ю. Археологічна експедиція як форма наукової комунікації // 5Матеріали і 

дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2015. – Вип. 19. – С. 369-374 (0,5 у.д.а.). 

122. Фігурний Ю. Вагомий внесок М. Сікорського у вивчення українського етнокультурного 

розвитку // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав»: Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 

Випуск 12 (14). – С. 501–508. (0,5 у.д.а.). 

123. Фігурний Ю. Валентина Борисенко – відома дослідниця українських етнокультурних 

традицій // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 46. – К., 2015. – 

С. 11–21 (1,0 у.д.а.). 

124. Фігурний Ю. Внесок Володимира Барана у дослідження давнього Галича // 

Українознавство. – 2016. – № 3. – С. 204–221. (1,2 у.д.а.). 

125. Фігурний Ю. Гетьманування Петра Дорошенка у контексті вітчизняного 

державотворення та етнокультурного розвитку України в другій половині ХVII ст. // Гетьман 

Петро Дорошенко та його доба в Україні: Матеріали Всеукраїнської наково-практичної 

конференції, приуроченої до 350-ї річниці початку гетьманування Петра Дорошенка (16 

жовтня 2015 р., м. Київ). / Упорядник Е.М. Луняк. – Ніжин: НДУ ім. Гоголя, 2015. – С. 29-38 

(0,5 у.д.а.). 

126. Фігурний Ю. Державницька та етнокультурна діяльність Петра Калнишевського в 

контексті агресивної політики Росії щодо України й українців у другій половині ХVIII ст. // 

Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – 

Київ, 2016. – Спецвип. 34. – С. 51-59 (1,1 у.д.а.). 

127. Фігурний Ю. Державотворча діяльність українця Ярослава Потапенка (1975−2016) // 

Українознавство. – 2016. – № 2. − С. 124-135 (0,9 у.д.а.). 

128. Фігурний Ю. Етнокультурний вимір наукового доробку Михайла Сікорського. 

Українознавство. 2018. №1(66). С. 51–62. (1,0) http://journal.ndiu.org.ua/article/view/133015 

129. Фігурний Ю. Етнорелігійні, етнокультурні та націєтворчі процеси у Центрально-Східній 

Європі (кінець ХV– початок ХVІІ ст.) // Збірник наукових статей історичного факультету 

Гомельського державного університету імені Франциска Скорини. Вип.6.– Гомель, 2017. – 

С. 16–20 (Білорусь, Гомель) (0,5 у.д.а). 

130. Фігурний Ю. Життєвий шлях та наукова діяльність патріарха української 

гуманітаристики Володимира Барана (1926-2019). Українознавство. 2019. №4 (73). C. 288–

305 (1,0). http://journal.ndiu.org.ua/article/view/186577/192296 

131. Фігурний Ю. Ідея соборності України: минуле і сьогодення // Часопис української історії 

/ За ред. доктора історичних наук, професора А. П.  Коцура. – Київ, 2018. – С. 50–61. (1,0 

у.д.а.). 



181 
 

132. Фігурний Ю. Історико-цивілізаційні уроки 1917 року для України. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. 2018. № 1(20). С. 65–

70. (0,5) 

133. Фігурний Ю. Історичній досвід боротьби Фінляндії та України за незалежність: 

порівняльний аналіз фінських й українських етнічних, етнокультурних, державотворчих і 

націєтворчих процесів. Етнічна історія народів Європи. 2018. Вип. 55. С. 43–51. (1,0) 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21C

NR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=eine_2

018_55_10 

134. Фігурний Ю. Консолідація українства як відповідь на виклики постколоніальної доби: 

етнокультурні та націєтворчі а спекти // Українознавчий альманах. – 2017. – № 21. – С. 99–

104 (0,5 у.д.а.). 

135. Фігурний Ю. Конфліктизація українського  етнокультурного простору як об’єкт 

українознавчих досліджень. Українознавчий альманах. 2019. Вип. 24. С. 28–33. (0,5) 

https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/917717.pdf 

136. Фігурний Ю. Націєтворчий аспект діяльності Кирило-Мефодієвського товариства // 

Українознавство. – 2016. – № 4.-С.162–173 (0,9 у.д.а.). 

137. Фігурний Ю. Осягнення етнокультурного розвитку України у ХІХ ст. // Переяславський 

літопис. – 2015. – № 8 – С. 88–93 (0,5 у.д.а.). 

138. Фігурний Ю. Презентація монографії «Давній Галич» // Українознавство. – 2017. – № 1-2 

(62-63). – С. 202–204 (0,2 у.д.а.). 

139. Фігурний Ю. Релігійні процеси на Наддніпрянщині у ІХ – ХХІ століттях // 

Українознавство. – 2015. – № 3. – С. 249-253. (0,2 у.д.а.) 

140. Фігурний Ю. Роль археології у житті Михайла Сікорського. Українознавство. 2017. № 

4(65). С. 204–214. (0,9) http://journal.ndiu.org.ua/article/view/128273 

141. Фігурний Ю. Роль Української Православної Церкви Київського Патріархату у 

консолідації українства. Українознавчий альманах. 2018. Вип. 23. С. 75–80. (0,5) 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21C

NR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ukral

m_2018_23_14 

142. Фігурний Ю. С. Козацькі збройні виступи 20-30-х рр. ХVII ст. – втрачений шанс для 

реформування Речі Посполитої. ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура. 2018. Вип. 5. С. 

122-133. (1,0). https://chtyvo.org.ua/authors/Fihurnyy_Yurii/Kozatski_zbroini_vystupy_20-30-

kh_rr_XVII_st__vtrachenyi_shans_dlia_reformuvannia_Rechi_Pospolytoi/ 

143. Фігурний Ю. Сurrent social and political consequences of the Russian Federation against 

Ukraine. Часопис Української історії. 2020. Випуск 41. С. 30–41. (1,0) 

https://chasopys.history.knu.ua/ukr/%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2/%D0%B2%D

0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-41 

144. Фігурний Ю. Україна VS Росія – цивілізаційне та військово-політичне протистояння 

(Рецензія на книгу Залізняка Л.Л. «Україна між Сходом і Заходом. Про витоки і суть 

російсько-української війни 2014 р.». – К.: Шлях, 2014. – 168 с. // Українознавство. – 2015. – 

№ 3. – С. 249-253. (0,3 у.д.а.) 

145. Фігурний Ю. Українознавча діяльність Валентини Борисенко // Українознавство. – 2015. 

– №3. – С. 228-243 (1,2 у.д.а.). 

146. Фігурний Ю. Українознавче осягнення подвижницького життя і фахових здобутків В.К. 

Борисенко (Рецензія на «Науковий збірник з нагоди вшанування 70-річчя з дня народження 

та 45-річчя наукової діяльності професора Валентини Борисенко» / Упоряд. М. Гримич, О. 



182 
 

Брайченко. – Київ: Дуліби, 2015. – 248 с.) // Українознавство. – 2016. – № 1(58). – С. 298-302. 

(0,3 у.д.а.). 

147. Фігурний Ю. Українознавчий аналіз етнополітичних процесів в Україні (Рецензія на 

монографію В.С. Крисаченка «Українська етнополітика. Концептуальні нариси». – К: МП 

Леся, 2013. – Кн. 1. – 440 с.) // Українознавство.,2015. – №1(54). – С. 238–241. (0,25 у.д.а.) 

148. Фігурний Ю. Український етнокультурний комплекс – основа української національної 

ідентичності. Х Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen - Dialog 

der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht" Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der 

Ukrainistik. Bd. 2019. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier Verlag readbox 

unipress / Open Access LMU, München, 2020. S. 725-734. http://www.ukrainistik-

konferenz.slavistik.lmu.de/wp-

content/uploads/%D0%A4%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9.pdf 

149. Фігурний Ю. Українські етнічні, державотворчі, націєтворчі та етнокультурні процеси: 

постановки проблеми // Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, 2017. Vol. 16, pp. 496-503. 

(Люблін, Польща), (0,5 у.д.а). 

150. Фігурний Ю. Фаховий українознавчий аналіз етнополітичних процесів в Україні 

(Рецензія на монографію В.С. Крисаченка «Українська етнополітика. Концептуальні 

нариси». – К: МП Леся, 2013. – Кн. 1. – 440 с.) // Вісник Національного університету 

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, 

політологія, соціологія. – Х.: Право, 2015. – № 2. (25). – С. 287-295. (0,5 у.д.а.) 

151. Фігурний Ю., Шакурова О. Етнокультурні студії Леоніда Залізняка (1991-2018). Часопис 

Української історії. 2019. Випуск 40. С. 69–77. (0, 9). 

https://drive.google.com/file/d/1X6eFpfEfHYQM2SMMmNDdcY__0Qoj898x/view 

152. Фігурний Ю., Шакурова О. Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана ( 

1955–1991). Українознавство. 2018. №2(67). С. 88–107. (1,6) 

http://journal.ndiu.org.ua/article/view/142236 

153. Фігурний Ю., Шакурова О. Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана 

(1991–2017). Українознавство. 2018. №3(68). С. 41–61. (1,65) 

http://journal.ndiu.org.ua/article/view/145309 

154. Фігурний Ю., Шакурова О. Етнокультурні та етногенетичні студії Леоніда Залізняка 

(1973–1991). Українознавство. 2018. №4(69). С. 38–54. (1,3) 

http://journal.ndiu.org.ua/article/view/154068 

155. Фігурний Ю., Шакурова О. Зміна підходів до наукового дослідження генези українського 

народу у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Українознавство. 2019. №2 (71). С. 123–

139. (1,5). http://journal.ndiu.org.ua/article/view/172404 

156. Фігурний Ю.Роль Української національної революції початку ХХІ ст. в етнополітичних 

та етнокультурних процесах // Україна в сучасному європейському просторі в умовах 

зовнішньополітичних викликів: зб. нау к. праць за матеріалами Міжн. наук. - прак. конф.,18 - 

19 трав. 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017. –С. 128-133. (0,5 у.д.а.). 

157. Фігурний Ю.С. Аналіз українського етнокультурного розвитку й етнічних процесів у 

першій половині ХVII ст. // ScienceRise. vol 12/1(29). – 2016.–С.22-26. (0,5 у.д.а.). 

158. Фігурний Ю.С. Внесок професора В.Барана у наукову діяльність відділу етнології 

інституту українознавства // Питання історії, науки  і техніки. – 2017. – №3 (43). – С. 34–46 

(1,0 у.д.а.). 

159. Фігурний Ю.С. Вплив діяльності Тараса Шевченка на етнокультурний розвиток України 

й українців // Конотопські читання: зб.наук. пр. Вип.VIII. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2017. 

– С. 292–298. (0,5 у.д.а.). 



183 
 

160. Фігурний Ю.С. Державотворча та етнокультурна діяльність Хрестителя Руси-України, 

святого рівноапостольного великого князя Київського Володимира в українознавчому 

вимірі» // Святий рівноапостольний Володимир – творець Української Держави: Збірник 

матеріалів Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю упокоєння святого 

рівноапостольного великого князя Київського Володимира, Хрестителя Руси-України, 

мученицької кончини святих страстотерпців благовірних князів Бориса і Гліба та 900-ліття 

перенесення їхніх святих мощей. – К.:КПБА, 2015. – С. 135-145 (0,5 у.д.а.). 

161. Фігурний Ю.С. Етнокультурні та націєтворчі процеси на українських землях наприкінці 

ХVІІІ– сер. ХІХ ст. К.: НДІУ, 2017. – 180 с.(10,00 у.д.а.) 

162. Фігурний Ю.С. Наукова модель періодизації походження українців у праці В. Балушка 

«Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія». // Гілея: науковий вісник. 

Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея»», 2017 № 7 

(122). – С. 108–112. (0,8 у.д.а.). 

163. Фігурний Ю.С. Роль П. Конашевича-Сагайдачного у відродженні в Україні Київської 

митрополії Руської (Української) Православної Церкви – націєтворчі та етнокультурні 

аспекти // православ’я в Україні: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції. – 

К., 2015. – Ч. 2. – С. 177-186 (0,5 у.д.а.).  

164. Фігурний Ю.С. Роль П. Калнишевського в суспільно-політичних трансформаціях та у 

духовному й культурному житті України ХVІІІ ст. // Гілея: науковий вісник. Збірник 

наукових праць. Спеціальний випуск пам’яті Володимира Кривошеї (1958-2015) / Гол. ред. 

В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея»», 2017. – С. 73–76.(0,5 у.д.а.). 

165. Фігурний Ю.С. Соціальне питання у творчій спадщині Миколи Міхновського (1873–

1924) // Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і 

сьогодення. Матеріали VII всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 75-й річниці 

УПА. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2017 р. / Наук. ред.. О.М. Сич. – Івано-Франківськ: 

Лілея НВ, 2017. – С. 289-296. (0,5 у.д.а.). 

166. Фігурний Ю.С. Тарас Шевченко як духовна домінанта в українському етнокультурному 

розвитку // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Шевченкове слово та духовна 

наука: поліфонія в часі». З нагоди 175-ої річниці виходу у світ «Кобзаря»». – К.: НДІУ, 2015. 

– С. 67-69 (0,5 у.д.а.). 

167. Фігурний Ю.С. Українознавство – дієвий чинник у боротьбі з агресивно-

неоімперіалістичним «русским миром» РФ // Бандерівські читання. Матеріали перших та 

других Бандерівських читань. – Київ-Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С. 184-192 (0,5 

у.д.а.). 

168. Фігурний Ю.С. Український національно-визвольний рух на Закарпатті у 1938–1939 рр. // 

Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 13-14.10. 2017 р.). – 

Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Вип. 2. – С. 280-288. (0,5 у.д.а.). 

169. Фігурний Ю.С.Релігійне життя і релігійність на Наддніпрянщині у ХVIII–ХІХ ст. у 

контексті загальноукраїнського етнокультурного розвитку // ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові 

записки  Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» / V Єфремівські 

читання «Релігійне життя Переяславської землі (IX–ХХІ ст.)», присвячені 1000-літтю убієнія 

святого князя Бориса: збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Випуск 

11 (13). – 218 с. – С. 195–201 (0,5 у.д.а.). 

170. Фігурний Ю. Вплив Берестейської між церковної унії на українські етнічні, 

державотворчі й націєтворчі процеси на теренах Наддніпрянщини в першій половині ХVІІ 

ст. // Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». – Випуск 10 (12). – 2016. – С. 134–141 (0,5 у.д.а.); 

171. Фігурний Ю. Вплив діяльності Тараса Шевченка і Михайла Грушевського на 

етнокультурний розвиток України й українців // Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у 



184 
 

пошуках шляху до незалежної України: матеріали Міжнар. наук. конф., присвячені 

святкуванню 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського (м. Канів 23.09.2016 р.). 

– Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2017. – С. 98–108 (0,5 у.д.а.). 

172. Фігурний Ю. Голод в Україні 1946-1947 рр.: етнокультурний та етнорегіоналоний виміри 

// ІІІ Дунайські наукові читання: Голод 1946-1947 рр.: історичні, філософсько-психологічні 

та педагогічні аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18-19 

травня, 2017 р.). – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2017. – С. 277–283. (0,5 у.д.а.). 

173. Фігурний Ю. Історичні витоки та паралелі російської агресії проти України й українців 

на прикладі політичної діяльності Петра Калнишевського» // Російська окупація і деокупація 

України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнській науково-

практичній конференції (Київ, 2016). – К., 2016. – С. 58-75. (1,1 у.д.а.); 

174. Фігурний Ю. Козацька Україна між Польщею та Росією // Україна між Польщею та 

Росією: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 330-ї 

річниці Вічного миру (1686) і 350-ї річниці Андрусівського перемир’я (1667), (23 грудня 216 

р., м. Київ). – Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя., 2016. – С. 22–31 (0,5 у.д.а.). 

175. Фігурний Ю. Розвиток Збройних Сил України на зламі ХХ–ХХІ століть і в умовах 

російсько-української «гібридної війни»: військо-політичні та етнокультурні аспекти // 

Відродження Українського війська: сучасність та історична ретроспектива: Збірник 

матеріалів… К.: НУОУ, 2016. – С. 120-121. (0,2 у.д.а.); 

176. Фігурний Ю. Роль В. Борисенко у дослідженні етнокультурних традицій 

Наддніпрянщини / Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті: 

Матеріали круглого столу, 16 жовтня 2015 р., м. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-

Хмельницький, 2016. – С. 130–144 (0,5 у.д.а.); 

177. Фігурний Ю. Українство в контексті світових цивілізаційних процесів. // 

Українознавство. – 2015. – № 4. – С. 236-238. (0,2 у.д.а.) 

178. Фігурний Ю.С. Героїчний символ Київської Русі. Рец. на: Конча С.В. Билинний Ілля 

Муромець: витоки епічного образу.– К.:ВПЦ «Київський університет», 2016.– 560 c.– // 

Магістеріум. «Археологічні студії». Вип.. 67. – К., 2017. – С.125–129. (0,5 у.д.а.) 

179. Фігурний Ю.С. Михайло Сікорський – світоч України. К.: НДІУ, 2017. – 128 с.(4,0 у.д.а.). 

180. Філатова Н. «Мовна самоідентичність в інтернет-просторі» // Міжнародна науково-

практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», 29-31 березня 2017 р., м. 

Київ. – К.: КНЛУ, 2017. – С. 389–391 (0,18 у.д.а.). 

181. Філатова Н.С., Чирков О.А. Мовна ситуація у Донецькій області під час російської 

агресії у контексті сучасних етнокультурних тенденцій // Етнічна історія народів Європи. – 

2017. – Вип. 53. – С. 165–176. (1,3 у.д.а.). 

182. Чирков О. Етнокультурні наслідки зміни релігійної ситуації в Україні (1985–2019). 

Українознавство. 2019. №4 (73). C. 97–113 (1,2). http://journal.ndiu.org.ua/article/view/189487 

183. Чирков О. Зміни мовної структури інформаційного поля новинних інтернет-видань 

України у листопаді 2019 – лютому 2020 р. (за вмістом вебпорталу ukr.net.). Virtus: Scientific 

Journal / Editor-in Chief M.A. Zhurba. October. № 47. 2020. Р. 101–105. (0,5) URL: 

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal47.pdf 

184. Чирков О. Російщення українців триває (на прикладі роботи вебпорталу “ukr.net”). Х 

Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die 

Ukraine aus globaler Sicht" Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2019. 

Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier Verlag readbox unipress / Open Access 

LMU, München, 2020. S. 239-251 

185. Чирков О. Знання про етнокультурний розвиток української людності у веб-енциклопедії 

«Вікіпедія»: формування та поширення: Довідник. – К., 2016. – 42 с.(4,0 у.д.а.) 



185 
 

186. Чирков О., Безсмертна Н. Новинні повідомлення порталу «Ukr.net» у світлі 

соціолінгвістики та етнокультурних процесів у сучасній Україні. Українознавство. 2019. №3 

(72). С. 122–137. (Інд. внесок 0,56). http://journal.ndiu.org.ua/article/view/177819 

187. Чирков О. «Добрий плід українсько-хорватської співпраці» // Українознавство. – 2015. – 

№ 1. – С. 246–250. (0,3 у.д.а.) 

188. Чирков О. Етнічний чинник в агресії Російської Федерації проти України: етнокультурна 

історія південно-східних українських земель і сучасні маніпуляції Кремля // Агресія Росії 

проти України: історичні передумови та сучасні виклики: колективна монографія / П.П. Гай-

Нижник (керівник проекту), Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.І. Фігурний, О.А. Чирков, 

Л.В. Чупрій. – К.: МП «Леся», 2016. – С. 109–130 (1,3 у.д.а.) 

189. Чирков О. Етнокультурні явища на сторінках Атласу історії української державності // 

Українознавство. – 2016. – №2. − С. 114–123 (0,52 у.д.а.). 

190. Чирков О. Знання про етнокультурний складник історичного процесу в атласі «Україна. 

хроніка історичних подій» // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, 

професора А. П. Коцура. – Київ, 2018. – С. 84–92. (1,04 у.д.а.). 

191. Чирков О. Методологічний семінар з українознавства // Українознавство. – 2015. – 

№2(56). – С. 197–204 (0,6 у.д.а.) 

192. Чирков О. Наповнення знаннями про М. Грушевського найбільшої у світі багатомовної 

енциклопедії // Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної 

України: матеріали Міжнар. наук. конф., присвячені святкуванню 150-річчя від дня 

народження Михайла Грушевського, 23 верес. 2016 р., Канів / М-во культури України, М-во 

освіти і науки України / Упорядник С. А. Брижицька. Черкаси: Видавець Олександр 

Третяков, 2017. – С. 215–231 (0,8 у.д.а.). 

193. Чирков О. Пізнаємо свій рід – формуємо етнічну самосвідомість. // Українознавство. – 

2015. – № 4. – С. 238–244. ( 0,3 у.д.а.). 

194. Чирков О. Тенденції сучасного етноструктурного розвитку українського суспільства у 

світлі новітньої агресії Російської Федерації проти України // Україна в сучасному 

європейському просторі в умовах зовнішньополітичних викликів: зб. нау к. праць за 

матеріалами Міжн. наук.-практ. конф.,18–19 трав. 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 

2017. –С. 48–54. (0,66 у.д.а.). 

195. Чирков О. Українознавчі теми міжнародної наукової конференції Білорусь і сусіди: 

шляхи формування державності, міжнаціональні та міждержавні відносини // 

Українознавство. – 2016. – №3. − С. 243–249 (0,54 у.д.а.). 

196. Чирков О. Українські реалії постколоніальної доби обговорено на круглому столі // 

Українознавство.– 2017. – №1–2(62–63). – С. 218–210. (0,13 ум.др.арк.). 

197. Чирков О. Українці – корінний народ Криму (Рецензія на книжку Олександра Міндюка 

«Українці – корінний народ Криму». – К.: Велес, 2009. – 32 c.) // Українознавство. – 2015. – 

№ 3. – С. 254–258. (0,4 у.д.а.) 

198. Чирков О. Українці скіфської доби: гіпотеза Сергія Корнієнка (Рецензія на науково-

популярну працю С. Корнієнка «Рід Дніпровий: українці скіфської доби: (гіпотеза)». – К.: 

Ярославів Вал, 2010. – 176 с.) // Українознавство. – 2016. – № 1(58). – С. 296–298. 

(0,16 у.д.а.). 

199. Чирков О., Крисаченко В.С. «Крим – чия благословенна земля?» (Рецензія на працю П.-

Р. Магочія «Крим: наша благословенна земля»: переклад з англійської О. Сидорчука та 

Н. Кушко. – Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2014. – 159 с.) // Українознавство. – 2015. – 

№ 1. – С. 241–246. (0,4 у.д.а.) 

200. Чирков О., Фігурний Ю., Толочко Д. Відзначення 90-річчя Володимира Барана у 

Науково-дослідному інституті українознавства // Українознавство.– 2017. – №3(64). – 

С. 259–263. (0,25 ум.др.арк.). 



186 
 

201. Чирков О.А. Вебізація шевченкознавчих знань: етнокультурне значення явища // 

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Шевченкове слово та духовна наука: 

поліфонія в часі». З нагоди 175-ої річниці виходу у світ «Кобзаря»». – К.: НДІУ, 2015. – 

С. 132–135 (0,21 у.д.а.) 

202. Чирков О.А. Висвітлення етнокультурного розвитку населення української 

територіальної частини Європи у двох історичних атласах // Гілея: науковий вісник. – 2017. – 

Вип.11(126). – С. 85–90. (0,8 у.д.а.). 

203. Чирков О.А. Вплив російської агресії 2014–2017 рр. на етнічну структуру населення 

окупованих територій та всієї України // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. 

Українознавство. – 2016. – Вип. 19.– С. 27–30 (0,6 у.д.а.). 

204. Чирков О.А. Головні етнокультурні зміни людності на території Донецько-

Приазовського краю від найдавніших часів до сучасності (спроба узагальненої оцінки) // 

Переяславський літопис. – 2015. – №8. – С. 55–65 (1,0 у.д.а.). 

205. Чирков О.А. Науковий доробок Володимира Барана у періодичних виданнях Науково-

дослідного інституту українознавства 2001–2017 рр. // Україна й українство в 

етнокультурних процесах: Збірник наукових праць. – К.: НДІУ, 2017. – С. 31–45 (0,78 у.д.а.). 

206.  Чирков О.А. Поширення наукових знань про етнокультурний розвиток давньої людності 

українських земель новітніми інформаційно-комунікаційними засобами (на прикладі 

багатомовної веб-енциклопедії «Вікіпедія») // Матеріали і дослідження з археології 

Прикарпаття і Волині. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 

2015. – Вип. 19. – С. 442–449 (0,7 у.д.а.). 

207.  Чирков О.А. Прояви у Вікіпедії відмінностей між українським та російським 

національним баченням історії України у період Другої світової війни (у контексті сучасних 

етнокультурних процесів в Україні) // Наукові записки з української історії: збірник 

наукових статей. – Переяслав Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 174–182 (0,7 у.д.а.). 

208. Чирков О.А., Фігурний Ю.С. Невтомному досліднику слов’янської минувшини 

Володимирові Барану – 90 років (Відзначення ювілею у НДІУ. Київ, серпень 2017 р.) // 

Україна й українство в етнокультурних процесах: збірник наукових праць. – К.: НДІУ, 

2017. – С. 46–54. (0,26 ум.др.арк.). 

209. Шакурова О. Апологетика та критика псевдонаукових гіпотез українського етногенезу: 

історіографічний дискурс. Українознавство. 2019. №3 (72). С. 86–103. (1,4) 

http://journal.ndiu.org.ua/article/view/176965 

210. Шакурова О. Висвітлення історіографії етногенезу українців у працях сучасних 

українських науковців // Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, 2015, Vol. 12, pp. 214-

221.(0,5 у.д.а.) 

211. Шакурова О. Вплив діяльності Тараса Шевченка і Михайла Грушевського на духовно-

інтелектуальне самовизначення українського соціуму // Тарас Шевченко і Михайло 

Грушевський: у пошуках шляху до незалежної України: матеріали Міжнар. наук. конф., 

присвячені святкуванню 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського(м. Канів, 23 

верес. 2016 р.). – Черкаси, 2017. – С. 134–142 (0,5 у.д.а). 

212. Шакурова О. Вплив етнічної ідентичності на збереження та розвиток української 

етнокультурної самобутності. Українознавство. 2020. № 3 (76). С. 201–212. (1 у.д.а.). 

http://journal.ndiu.org.ua/article/view/213761 

213. Шакурова О. Дослідження ґенези українського народу у працях М. Брайчевського: 

радянський період – 2000 р. Молодий вчений. 2018. №5(57). С. 561–565. (0,6) 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21C

NR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=molv_

2018_5(2)__50 



187 
 

214. Шакурова О. Етнічна свідомість як чинник збереження і розвитку української 

етнокультурної самобутності. Часопис української історії. 2020. Випуск 42. С. 110–116. (0,7 

у.д.а.) 

https://chasopys.history.knu.ua/ukr/%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2/%D0%B2%D

0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-42 

215. Шакурова О. Етногенетична концепція В. Хвойки // Часопис української історії / За ред. 

доктора історичних наук, професора А. П.  Коцура. – К., 2018. – Вип. 37. – С. 72–78. (0,68 

у.д.а.). 

216. Шакурова О. Етногенетичні концепції українських радянських дослідників (50-ті роки 

ХХ ст. – 1991 р.) // Українознавство. – 2017. – № 3. – С. 147–165. (1,54 у.д.а.). 

217. Шакурова О. Концепції пізньосередньовічного походження українського етносу у працях 

сучасних українських дослідників // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. 

ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея»», 2017 № 8 (123). – С. 104–109. (0,89 

у.д.а.). 

218. Шакурова О. Основні концепції походження українського етносу: історіографія 

проблеми (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) // Україна й українство в етнокультурних процесах: 

Збірник наукових праць. – К.: НДІУ, 2017. – С. 135–145. (1 у.д.а.). 

219. Шакурова О. Погляди на етногенез українського народу Любомира Терлецького // Гілея: 

науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво 

«Гілея»», 2017 № 7 (122). – С. 105-108. (0,65 у.д.а.). 

220. Шакурова О. Проблема походження українського народу у науковій спадщині В. 

Щербаківського, М. Чубатого та Я. Пастернака // Українознавство. – 2016. – № 1(58). – С. 

155-170 (1,3 у.д.а.). 

221. Шакурова О. Проблема походження українців у сучасній українській історіографії // 

Українознавство. – 2015. – №3. – С. 8-18. (1,0 у.д.а.). 

222. Шакурова О. Псевдонаукові версії походження українців та їх критика сучасними 

українськими вченими // Українознавство. – 2016. – № 3. – С. 145-164 (1,6 у.д.а.). 

223. Шакурова О. Спільність історичного походження українців – вагомий фактор української 

національної ідентичності. Х Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der 

Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht" Reihe: Internationale virtuelle 

Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2019. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier 

Verlag readbox unipress / Open Access LMU, München, 2020. S. 735-744. 

224. Шакурова О. Теорії ранньосередньовічного походження українців у дослідженнях 

сучасних українських вчених // Українознавство. – 2016. – № 2. – С. 18-36 (1,5 у.д.а.). 

225. Шакурова О.В. М. Грушевський – фундатор ранньосередньовічної концепції походження 

українського народу // Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, 

громадянина (до 150-річчя від дня народження): зб. наук. праць (за матеріалами 

Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 травня 2016 р.). – К.: «Міленіум», 

2016. – С. 125-126. (0,15 у.д.а.). 

226. Шакурова О.В. Основні концепції етногенезу українського народу: вітчизняна 

історіографія (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.). – К., 2017. – 272 с. (11 у.д.а.) 

227. Шакурова О. (у співавторстві) «Важливі шевченкознавчі студії» / Українознавство. – 

2015. – № 1. – С. 235–237. 

228. Шевчук О. Латиноамериканська Шевченкіана в етнокультурній інтеграції української 

діаспори // Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної 

України: матеріали Міжнар. наук. конф., присвячені святкуванню 150-річчя від дня 

народження Михайла Грушевського(м. Канів, 23 верес. 2016 р.). – Черкаси, 2017. – С. 63–70 

(0,5 у.д.а). 



188 
 

229. Шинкарик Ю. Культурно-ідейні виміри видань казок Івана Франка в кінці ХІХ століття і 

на сучасному етапі / Ю. Шинкарик // ScieneRise. – № 9. – 2017. – С. 48 – 52. (0,6 у.д.а). 

230. Шинкарик Ю. Свято друкованого слова // Українознавство.– 2017. – №3(64). – С. 277–

278; (0,25 ум.др.арк.). 

231. Шостак М. Внесок Михайла Брайчевського у формування наукової моделі української 

історії // Українознавство. – 2016. – № 1(58). – С. 128–135 (0,5 у.д.а.). 

232. Шостак М. Етнокультурна проблематика історії Руси-України. в сучасному 

історіографічному дискурсі // Українознавство. – 2016. – № 3. – С. 113–130 (1,6 у.д.а.). 

233. Шостак М. Заснування Київської держави в інтерпретаціях вчених української діаспори 

(початок ХХ століття – початок 90-х років ХХ століття).// Українознавство. – 2015. – № 4 

(57). – С. 8–24. (1,0 у.д.а.). 

234. Шостак М. Заснування Київської Русі в новітніх дослідженнях українських вчених // 

Українознавство. – 2015. – № 3 (56). – С. 19–30. (1,0 у.д.а.). 



189 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ 

 

Безсмертна Н.С. –  

молодша наукова співробітниця відділу української філології НДІУ. 

Бойко С.М.–  

кандидатка філософських наук, старша наукова співробітниця відділу освітніх технологій  

та популяризації українознавства НДІУ. 

Газізова О.О. –  

кандидатка історичних наук, завідувачка відділу освітніх технологій та  популяризації  

українознавства НДІУ. 

Краснодемська І.Й. –  

кандидатка історичних наук, завідувачка відділу історичних студій НДІУ. 

Наливайко С.С. –  

кандидат історичних наук, директор НДІУ. 

Отрошко Л.Г. –  

наукова співробітниця відділу української етнології НДІУ. 

Семенова О.В. –  

кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу  

української етнології НДІУ. 

Турпак Н.В. –  

кандидатка філософських наук, провідна наукова співробітниця відділу філософії та  

геополітики НДІУ. 

Фігурний Ю.С –  

кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ. 

Чирков О.А. – 

науковий співробітник відділу української етнології НДІУ. 

Шакурова О.В. – 

кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу української етнології  

НДІУ. 

 

Основний науковий напрямок роботи відділу української етнології НДІУ – дослідження 

походження українців та їхньої етнічної історії; українознавчий аналіз сучасного 

етнокультурного розвитку України та українців; обґрунтування й забезпечення вивчення 

етногенезу українського народу та вітчизняних етнічних, державотворчих, націєтворчих і 

культуротворчих процесів у середній та вищій школі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

 

 

Науково-дослідний інститут українознавства 

Наукове видання 

 

Фігурний Ю.С., Безсмертна Н.С., Бойко С.М., Газізова О.О., Краснодемська І.Й., 

Наливайко С.С., Отрошко Л.Г., Семенова О.В., Турпак Н.В., Чирков О.А., Шакурова О.В. 

Етнокультурні процеси в Україні у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.: українознавче 

осмислення. Київ: НДІУ, 2020. 190 с. 

 

 

 

Макет і верстка: Чирков О.А. 

Дизайн обкладинки: Сцібан О.Є. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавець: НДІУ 

Формат 60х90/16  

Папір офісн. Друк оперативний. Гарнітура Таймс. 

Ум.др.арк. 17,94 

Наклад 100 прим. 

Друк: ФОП Дишлюк О.В. 

09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Некрасова, б. 95. 

Тел.: +38(097)657-24-80. 


