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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В РОСІЙСЬКІЙ
ФЕДЕРАЦІЇ (1991 – 2017)
У статті звертається увага на особливості формування української діаспори в Російській Федерації.
Виокремлюються етапи розвитку української громади Росії, звертається увага на основні досягнення та
проблеми її функціонування. Виявлено, що українська громада в своїй діяльності еволюціонує від етнокультурного до національно-політичного формату. Збільшення кількості українців на території Росії, у результаті військового конфлікту на Сході України, веде до подальших структурних перебудов та зміни формату
роботи. Уперше наводяться дані щодо кількісного виміру діяльності українських культурних установ в
Російській Федерації.
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BECOMING AND DEVELOPMENT OF UKRAINIAN DIASPORA IN THE RUSSIAN
FEDERATION (1991 – 2017 years)
The article focuses on the peculiarities of the formation of the Ukrainian diaspora in the Russian Federation.
The stages of development of the Ukrainian community in Russia are highlighted, attention is paid to the main
achievements and problems of their functioning. It is revealed that the Ukrainian community evolves from
ethno-cultural to national-political format in its activities . The proclamation of the independence of the former
republics of the Soviet Union led to the automatic formation of numerous diasporas on their territories. This
required the creation of a contractual basis of interstate cooperation, a legislative settlement of a number of issues
inside the country, and the time for representatives of national minorities to rethink their status. Conditionally,
it is possible to distinguish three stages of the formation of the Ukrainian diaspora in the Russian Federation.
During their implementation there is a gradual transition from the ethno-cultural type of activity to the nationalpolitical. Within the framework of the first stage there is an organizational surge at the regional level: the creation
of organizations, creative groups, cultural institutions. State support is almost absent, and all work is funded by the
forces of Ukrainian communities in Russia. During the second stage, the cooperation of the governments of the two
countries is intensifying, national representative institutions are being opened: cultural centers; libraries; national
events are held. The financial support of the Ukrainian communities’ activities on the places was insignificant, and
the direction of their activities remains ethno-cultural. In the third stage there is a gradual politicization of the
activities of Ukrainians in Russia. This was facilitated by: political rotation in Ukraine; proclamation of the course
on Eurointegration; military conflict in the east of Ukraine. As a result, the Ukrainian diaspora is under pressure
and reformatting, existing Ukrainian associations are liquidated, and new ones are being created on their places. A
peculiarity of the third stage is a sharp increase of the number of Ukrainians in the Russian Federation because of a
military conflict in the East of Ukraine. This one gives grounds for talking about further organizational restructuring
and changing the formats of the Ukrainian diaspora.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (1991 – 2017 гг.)
В статье очерчены особенности формирования украинской диаспоры в Российской Федерации. Выделены этапы развития украинской общины России, проанализированы основные достижения и проблемы
в ее деятельности. Выявлено, что украинская община эволюционирует от этнокультурного к национально-политическому формату деятельности. Увеличение количества украинцев на территории России, в результате военного конфликта на Востоке Украины, ведет к дальнейшим структурным преобразованиям
и изменениям формата их работы. Впервые наводятся данные относительно количественного измерения
деятельности украинских культурных учреждений в Российской Федерации.
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Постановка проблеми. Діаспора відіграє важливу роль у налагодженні двосторонніх відносин між країнами. Вона виступає продовжувачем міжнародної політики країни, фактором формування позитивного міжнародного іміджу, елементом економічного, політичного, культурного
лобі. Перебування в Російській Федерації однієї з найбільших українських діаспор, її економічний, культурний потенціал, автоматично перетворювали її на могутній важіль впливу, фактор розвитку двосторонніх відносин.
Аналіз досліджень. Вивченню цього питання надається значна увага. Серед наявних робіт
увагу привертає збірник наукових праць В. Ідзьо «Українська діаспора в Росії» [7]. Автор торкається історії формування української громади, аналізує її діяльність у сфері культури, описує стан
задоволення національно-культурних потреб меншини, відзначає низьку активність чиновників
у розв’язанні означеного питання. Питання соціальної адаптації українських мігрантів вивчав
А. Зав’ялов [6]. Дослідник аналізує питання культурного життя української діаспори, намагається
розібратися з їх чисельністю, звертає увагу на особливості соціальної адаптації українців у Російській Федерації. Питанням формування правової бази життя діаспор в Росії та Україні присвячена
публікація О. Антонюка [1].
Мета статті полягає у вивченні особливостей становлення української діаспори в Російській
Федерації та визначенні рівня впливу на цей процес сучасних українсько-російських відносин.
Виклад основного матеріалу. Взаємопроникнення культур, мов та релігій різних народів є
динамічними й цілком природним процесом. Перебування України й Російської Федерації у складі єдиних держав сприяло проведенню спільної колонізації територій Сибіру, Далекого Сходу,
Півночі. Як наслідок, на кінець ХХ ст. українці проживали в усіх без винятку регіонах Росії.
Найбільше їх було зафіксовано в центрально-чорноземному районі (Воронезька, Бєлгородська,
Курська області), на Дону, Кубані, Ставрополлі, Уралі, в Сибіру, Поволжі, на Далекому Сході та,
безперечно, у Москві й Московській області. Згідно з переписом 1989 р. на момент розпаду СРСР,
на території Росії мешкали 4 млн. 363 тис. українців. Це становило 3% від всього населення республіки [13].
Проживання в Російській Федерації значної кількості українців сприяло розгортанню їх національно-культурної діяльності. Початок організованого українського руху варто вести з 1988 р.
У цей час було створено перші українські організації у Москві (Товариство української культури
«Славутич» та Український молодіжний клуб). Демократичні настрої 90-х рр. ХХ ст. сприяли
цьому. Уряд Росії заявляв про рівну підтримку та задоволення культурних потреб усіх національностей. Це було відображено у низці угод: «Про розвиток міждержавних відносин» (1992); «Про
культурне співробітництво» (1995); «Широкомасштабний договір» (1997) та ін. [12].
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Укладання двосторонніх угод сприяло формуванню законодавчої бази. 12 грудня 1993 р. було
прийнято Конституцію країни, 19 травня 1995 р. – Закон «Про громадські об’єднання» та ін.
Затвердження цих документів активізувало відкриття українських осередків, найвагомішим результатом чого стала реєстрація у 1993 р. федеральної (всеросійської) громадської організації –
Об’єднання українців Росії (ОУР). Протягом 1991 – 1995 рр. українська громада робить прорив в
організаційному плані. Незважаючи на економічні, політичні негаразди, самостійне розв’язання
питань задоволення культурних, освітніх та мовних потреб українців Росії, чисельність зареєстрованих українських громад зростає до 75, а 2014 р. до 145 [8]. У низці міст відкриваються:
українські культурні центри (Норильськ, 1993 р.); історико-культурологічні гуртки (Український
історичний клуб, 1995 р.); засновуються творчі колективи (Українська народна хорова капела); організовано видання близько 20 періодичних україномовних видань («Інформаційний бюлетень»
(Москва, 1990 – 1993 рр.); «Український кур’єр» (1991 – 1997 рр.) та ін.); виходять радіопередачи українською мовою. Проте ці досягнення були результатом активної роботи самих українців
Росії без матеріальної, фінансової підтримки з боку як російського, так і українського урядів. Це
багато в чому пояснює організаційну структуру українських громад. У Російській Федерації вони
створюються за територіальним принципом, не мали філіалів та розвивалися у межах компактно
заселеної території, кожна громада була автономною і самостійною. Звісно, існувало всеросійське об’єднання українців Росії, але воно виконувало функції координуючого органу. Основним
напрямом роботи було задоволення культурно-мовних потреб українців [2].
У другій половині 90-х рр. ХХ ст. розвиток національно-культурного життя української громади активізувався. Цьому сприяло прийняття Закону «Про національно-культурні автономії»
(1996). Він відкривав можливості створення у регіонах громадських організацій особливого типу
–національно-культурних автономій. Як наслідок, у 1997 р. реєструється об’єднання регіональних українських національно-культурних автономій – Федеральна національно-культурна автономія «Українці Росії» (ФНКА «Українці Росії»). Слід зазначити, що поява двох всеросійських
об’єднань українців не перетворилася на проблему. ОУР та ФНКА не були антиподами, а гармонійно доповнювали один одного й тісно співпрацювали.
Можливості вільного культурного розвитку сприяло й прийняття закону «Основи законодавства Російської Федерації про культуру», створення в Україні міжвідомчої координаційної ради з
питань співробітництва з українською діаспорою (1996), прийняття національних програм «Українська діаспора на період до 2000 року» (1996), «Закордонне українство до 2005 року» (2001)
та «Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року» (2006)
тощо.
Зберігається активність українських громадських організацій, посилюється співпраця з органами місцевої влади, розпочинається реалізація низки міжурядових проектів. Взірцевою у цьому
випадку є українська діаспора Республіки Башкортостан. На кінець 90-х рр. ХХ ст. члени цієї громади створили понад 20 фольклорних колективів, чотири з яких отримали звання народних. Регулярно проводилися вистави Українського декоративно-ужиткового мистецтва. У 1999 р. створено
Республіканський український історико-культурний центр. Українську мову як предмет вивчали
у низці шкіл республіки. Необхідно відзначити, що на другому етапі відбувається розширення викладання української мови. Її вивчення відбувається не лише в загальноосвітніх школах, культурних центрах, але й кількох вищих навчальних закладах Російської Федерації. Водночас необхідно
констатувати факт скорочення кількості україномовних ЗМІ – їх залишилося тільки 10 видань.
Особлива увага зосереджується на реалізації загальноросійських проектів: української бібліотеки, українського культурного центру. У 2000 р. Бібліотека української літератури (м. Москва)
отримала статус самостійного державного закладу культури і у 2006 р. переїхала у нове приміщення. На 2005 р. кількість її фондів сягала 55 000 примірників (порівняно з 1995 р. збільшилась
удвічі). Кількість книг при цьому зросла з 11 839 у 1996 р. до 25 729 одиниць у 2005 р. У 1998 р.
розпочинає свою роботу Український культурний центр (УКЦ) Москви. Його було відкрито за
підтримки Уряду України, і він став офіційним представництвом у Російській Федерації. Головним завданням Центру визначалося збереження, розвиток та пропаганда української культури в
Росії. За час свого існування УКЦ організував низку гуртів, провів велику кількість літературних
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вечорів, зустрічей. Так, у 2005 р. було проведено 76 культурно-масових заходів, що порівняно з
1999 р. удвічі більше. На такий же відсоток зросла кількість художніх виставок, книжкових експозицій та презентацій. Динаміка кількості відвідувачів у цей час була нестабільною. Якщо до 2002
р. його відвідувало за рік 11 – 13 тис. осіб, то у 2003 р. їх кількість становила 9 тис. У подальші
роки кількість відвідувачів залишалася стабільною й сягала 10 – 12 тис. щорічно [10].
Отже, протягом другого етапу можна відзначити зменшення стрімкого росту українських громадських об’єднань, порівняно з першою половиною 90-х рр. ХХ ст. Причина цього завершення
створення регіональних та всеросійських українських організацій, а також зменшенням кількості
самих українців. Згідно з даними першого Всеросійського перепису населення, проведеного у
2002 р., кількість українців сягала 2,9 млн. осіб, або 2% від усього населення Російської Федерації, під час перепису 2010 р. ця цифра становила вже 1,9 млн. та 1,4 % відповідно [13]. Напрями
діяльності та проблеми громад лишалися незмінними. Основні види роботи пов’язувались із задоволення національно-культурних прав, а головною проблемою українських організацій продовжує бути фінансування.
Трансформація життя української діаспори відбувається після політичних ротацій в Україні 2004 р. Поступове загострення міждержавних відносин починає впливати на стан та темпи розвитку української громади. Винесення на обговорення питань голодомору як геноциду
українського народу, сталінських репресій, не лише понизили градус українсько-російських
стосунків, але й стали початком ідеологічної конфронтації. За звинуваченнями у зберіганні та
поширенні екстреміської літератури, з 2006 р. починаються обшуки, що завершуються арештом
керівника Бібліотеки української літератури в Москві, а у березні 2017 р. закриттям бібліотеки.
Через обговорення керівником організації питань голодомору як геноциду українського народу,
24 листопада 2010 р. Верховний суд Російської Федерації заборонив федеральну національно-культурну автономію українців у Російській Федерації («Українці Росії»). 18 травня 2012 р.
через проблеми зі статутом, рішенням Верховного суду Російської Федерації було ліквідовано
Об’єднання українців Росії. До списку «небажаних організацій» був занесений Світовий конгрес українців.
Водночас на зміну ліквідованим організаціям створювалися нові. Так, 9 квітня 2012 р. Міністерство юстиції Росії зареєструвало Федеральну національно-культурну автономію «Українці Росії». З 2012 р. робляться спроби реєстрації загальноросійської національно-культурної організації
«Український Конгрес Росії» (УКР). 15 серпня 2012 р. органами юстиції Російської Федерації
реєструється регіональна громадська організація «Рада земляцтв України», що була створена ще
в січні 2004 р. [11].
Як бачимо, глобальна структурна перебудова українських діаспорних організацій спрямовувалася на утримання контролю у цій сфері. Необхідно розуміти – українці, третя за чисельністю
національна група в Російській Федерації, з великими економічними, політичними ресурсами.
Посилення геополітичної уваги до України з боку світових політичних центрів вимагало від Росії
контролю діяльності даних організацій, як фактору впливу на Україну та забезпечення національної безпеки від впливу ззовні. Переслідуванню піддавалися організації, керівники, активісти яких
робили заяви чи брали участь у політичних акціях (майдани в Україні), обговореннях політичних
для Росії питань (голодомору). Робота українських об’єднань у цей час відбувається у рамках
культурної сфери. Поряд з традиційними видами їх діяльності: фестивалі; вивчення української
мови; діяльність культурних центрів, можна додати проведення наукових досліджень з проблем
соціальної адаптації українських мігрантів, тощо.
Вивчення означених питань обумовлювалося збільшенням кількості українців в Російській
Федерації через військовий конфлікт на Сході України. Згідно із заявами ЗМІ Російської Федерації, на вересень 2015 р. через військовий конфлікт на Сході України до Російської Федерації виїхали 2,6 млн. громадян України, з них 1,1 млн з Південно-східних областей України [5]. Ці цифри потребують більш детального вивчення, оскільки з’ясування точної кількості українців, що
проживають чи тимчасово перебувають на території Росії є важливим політичним, культурним
питанням. На 2017 р. за словами представника МЗС Російської Федерації М. Захарової кількість
громадян України, що перебували на території Росії, становила 2 300 320 чоловік [4].
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У цій ситуації головним завданням діяльності української діаспори має стати увага до громадян України, що через бойові дії на Сході України опинилися в Російській Федерації. Влиття такої кількості людей, безумовно, призведе до подальшої трансформації як організаційної
структури діаспорних організацій, так і характеру їх роботи. Не можна виключати і формування
декількох світових українських діаспорних центрів. За словами Т. Бевз: «Наукове осмислення
феномена української діаспори призвело до встановлення її типології, згідно з якою українська
діаспора поділяється на західну і східну. Західна є не лише етнокультурним, а й національно-політичним об’єднанням, а східна – лише етнокультурним» [3]. Саме цей аспект необхідно вважати наступним етапом розвитку української діаспори Російської Федерації. Загострення геополітичної боротьби у світі та втягнення до неї України буде породжувати формування
світових організацій українців.
Висновки. Отже, проголошення незалежності колишніх республік Радянського Союзу
призвело до автоматичного формування на їх територіях численних діаспор. Це потребувало
створення договірної бази міждержавного співробітництва, законодавчого врегулювання низки
питань у середині країн, часу представникам національних меншин для переосмислення свого
статусу. Умовно можна виокремити три етапи становлення української діаспори в Російській
Федерації. Протягом їх реалізації відбувається поступовий перехід від етнокультурного типу
діяльності до національно-політичного. У рамках першого етапу відбувається організаційний
сплеск на регіональному рівні: створення організацій, творчих колективів, культурних установ.
Державна підтримка майже відсутня, а уся робота фінансується силами українських громад
Росії. Протягом другого етапу активізується співпраця урядів двох країн, відкриваються загальнодержавні представницькі установи: культурні центри; бібліотеки; проводяться загальнодержавні заходи. Фінансова підтримка діяльності українських громад на місцях була незначною, а
напрям їх діяльності залишається етнокультурним. На третьому етапі відбувається поступова
політизація діяльності українців Росії. Цьому сприяли: політичні ротації в Україні; проголошення курсу на Євроінтеграцію; військовий конфлікт на Сході України. Як наслідок, український діаспорний рух зазнає тиску та переформатування, ліквідуються наявні Всеросійські
українські об’єднання, а на їх місці створюються нові. Робота місцевих осередків лишається
незмінною. Особливістю третього етапу є різке збільшення чисельності українців в Російській
Федерації через військовий конфлікт на Сході України. Це дає підстави вести мову про подальші організаційні перебудови та зміну форматів роботи української діаспори: об’єднання
більшості організацій в єдину Всеросійську; позиціювання її як одного з світових центрів українського діаспорного руху.
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