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РОСІЯНИ В НОВІЙ ЕТНОПОЛІТИЧНІЙ СИТУАЦІЇ: СТАНОВИЩЕ І ПОВЕДІНКА 
Зміна соціально-політичного статусу росіян у незалежній Україні викликала у 

значної їх частини свого роду психологічний шок. Щоб усвідомити і прийняти своє 
перетворення з етнічної більшості, пануючої нації, якою вони були в СРСР і якою 
відчували себе в усіх союзних республіках, в етнічну меншину, що їхня мова і культура, 
які були предметом особливої турботи колишньої держави і дедалі більше починали 
домінувати й в Україні, перестали бути пріоритетом державної етнокультурної політики, 
потрібен був час. 

Соціально-політичний статус. Декларація про державний суверенітет України, 
прийнята у липні 1990 р., проголосила, що незалежність держави базується на праві 
української нації на державне самовизначення; суверенна держава охороняє і захищає 
національну державність українського народу, його мову і культуру. У Конституції 
України, прийнятій у червні 1996 р., право на самовизначення визнається вже за 
українським народом як сукупністю громадян усіх національностей. Відповідно до ст.10 
Конституції державною мовою в Україні визнано українську мову, частина 3 цієї статті 
гарантує “вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних 
меншин України”. 

Отже, росіяни в Україні мають статус національної меншини. Відповідно вони 
мають права, гарантовані особам, що належать до національних меншин. В Україні такі 
права визначаються та регулюються законами України “Про національні меншини в 
Україні”, “Про мови в Українській РСР”, “Про об’єднання громадян в Україні” та ін. 
Зокрема, мовно-культурні права росіян регулюються ст.6 і 8 Закону України “Про 
національні меншини в Україні”. У ст.8 цього Закону визначається можливість 
застосування мов меншин в усіх сферах суспільного життя, в тому числі в роботі 
державних органів, “у місцях, де більшість населення становить певна національна 
меншина”. Такими місцями в Україні є Автономна Республіка Крим і цілий ряд окремих 
населених пунктів (сіл, селищ, міст). 

В усіх інших випадках, зокрема в місцях проживання росіян, де вони не є 
більшістю, їм згідно із ст.6 згаданого Закону гарантується право на національно-
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культурну автономію, тобто на користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної 
мови в навчальних закладах або через національно-культурні товариства, задоволення 
духовних, інформаційних та інших потреб. 

Забезпечення національно-культурних потреб росіян передбачено в рамках 
державної підтримки розвитку культур національних меншин: Державної програми 
відродження і розвитку освіти національних меншин в Україні, Комплексних заходів 
щодо розвитку культур національних меншин України та ін.  

Забезпечення культурно-освітніх потреб. Завдяки своєму величезному кадровому 
потенціалу, давнім традиціям, рівню поширеності не тільки серед росіян, а й усього 
населення, значна частина якого сприймає її як “свою”, російська культура в Україні, 
звичайно, не вписується в образ культури національної меншини. Реальний рівень її 
функціонування перевищує потреби власне етнічних росіян. У зв’язку з цим останні 
мають в Україні всі можливості для задоволення своїх культурно-освітніх, інформаційних 
та інших потреб рідною мовою. Цьому сприяють як вільне поширення в Україні каналів 
культурної інформації Росії - телебачення, радіо, періодика, книги, кіно тощо, так і 
продукування російською мовою значної, а в окремих видах і жанрах культури 
переважної частини культурної інформації в самій Україні, функціонування значної 
частини системи освіти та закладів культури російською мовою. 

Щодо загальної середньої освіти, то на початку 1998/99 н.р. в державі працювала 
2561 російськомовна школа (12,1% всіх шкіл України), в якій навчалося 1333828 учнів. 
Крім того, працювало 2469 змішаних, переважно українсько-російських шкіл (11,6% всіх 
шкіл). Загалом, у школах з російською мовою викладання навчався 2313901 учень (34,1% 
всіх школярів), як предмет вивчало цю мову ще 1805080 учнів (26,6%). 

Підготовка фахівців з російської мови та літератури здійснюється в 11 
університетах і 20 педінститутах держави, що повністю забезпечує потреби в спеціалістах 
цього профілю і гарантує майбутнє російськомовної освіти в Україні. У вищих навчальних 
закладах Автономної Республіки Крим та Севастополя навчання залишається повністю 
російськомовним, у відповідних закладах Донецької області російською мовою читається 
89,3%, а Луганської - 85,6% лекцій. У закладах І-II рівнів акредитації Луганської області 
навчання є російськомовним на 76,9%, Одеської - на 49,8%, Харківської - на 41,9%. 
Загалом, частка учнів і студентів, які навчаються російською мовою, суттєво вища за 
частку росіян в цілому по країні. Російськомовні освітні заклади абсолютно переважають 
у Криму і в містах півдня і сходу України.  

Таким чином, потреби росіян у здобутті освіти рідною мовою, особливо в Криму і 
в південно-східному регіоні, задовольняються не тільки повною (на рівні нинішніх 
українських освітніх стандартів), а й більшою мірою, ніж аналогічні потреби титульного 
етносу. Якщо говорити про порушення в Україні прав національностей на навчання 
рідною мовою, то, враховуючи, що більшість населення у всіх регіонах (крім Криму) 
складають українці, можна констатувати порушення цих прав не щодо російської 
меншини, а стосовно етнічної більшості - українців. 

Російська мова повноправно функціонує у сфері культури. Так, в Україні працює 
понад 30 російських театрів різної жанрової спрямованості, ще 36 - українсько-
російських. Росіяни користуються послугами 24382 масових та універсальних бібліотек, 
сукупний фонд яких налічує понад 387 млн. примірників книг і журналів, у тому числі 
російською мовою - понад 240 млн. примірників, що складає 62% від загальної кількості 
видань. 

Цілком достатньо задоволені потреби росіян у мовній і видавничій сферах. За 
даними Книжкової палати України, випуск книг у 1998 р. складав 5360 тис. найменувань 
накладом 40203 тис. примірників, з них російськомовних - 1971 тис. найменувань 
накладом 15376 тис. примірників, причому тут не враховано роздрібний продаж книг 
російських видавництв. З урахуванням останніх даних в Україні явно переважає 
російськомовна друкована продукція. Отже й потреби росіян нашої держави у літературі 
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рідною мовою задовольняються достатньою мірою, в усякому разі значно повніше, ніж 
українців. 

У каталозі українських періодичних видань, що розповсюджуються за 
передплатою, 800 найменувань, з них 25% - російськомовних, 25% - двомовних. Крім 
того, в каталозі видань Російської Федерації та країн СНД, що розповсюджуються в 
Україні, міститься 2600 назв. 

Із 2903 тис. примірників - загального накладу преси в Україні - 834,5 тис. 
зареєстровано і розповсюджується за передплатою російською мовою. Із 2023 
найменувань газет 796 - російськомовні, 104 - українсько-російські. Із 423 журналів 111 - 
російськомовні, 135 - українсько-російські. Значна частина періодичних видань є 
україномовними тільки за заголовком, весь текст за яким вміщується російською мовою. 
В цілому, за підрахунками фахівців, частка періодичних видань, що виходять українською 
і російською мовами, співвідносяться як 50 до 50. Якщо ж врахувати газети, які мають 
статус вітчизняних видань, але, як правило, завозяться з Росії, то сумарний обсяг 
російськомовної преси досягає 80%. 

Від 30 до 50% російськомовних програм зберігається у теле- і радіомовленні 
компаній південно-східних областей України, причому у недержавних телерадіокомпаніях 
окремих регіонів відсоток російськомовних передач сягає 80-90%. Так, у Донецькій 
області російськомовні передачі становлять 45% загального обсягу мовлення державних і 
85% комерційних телерадіокомпаній, у Луганській, відповідно, 40% і 55%, Запорізькій - 
25% і 90%, Одеській - 55% і 85%, Миколаївській - 15% і 80%, Дніпропетровській - 15% і 
80%, Харківській - 10% і 60%, в Криму - 75% і 100%. Помітний відсоток становлять 
передачі російською мовою в обсязі мовлення недержавних телерадіокомпаній у західних 
областях: у Львівській - 20%, Тернопільській - 40%, Волинській - 80%. Отже, як у теле-, 
так і у радіопросторі України не існує проблеми із задоволенням мовно-інформаційних 
потреб росіян. 

Таким чином, об’єктивний аналіз засвідчує, що культурно-інформаційні потреби 
росіян задовольняються їх рідною мовою на більш високому рівні, ніж аналогічні потреби 
серед титульного етносу країни.  

Міжетнічні взаємини. Ситуація в галузі міжнаціональних взаємин залишається 
протягом усіх років незалежності України в цілому достатньо стабільною, хоча, внаслідок 
погіршення соціально-економічної ситуації відбулося деяке погіршення загального 
міжнаціонального фону: за прикладами утисків прав людей різних національностей, за 
бажанням емігрувати через страх перед можливими етнічними конфліктами, за 
національною толерантністю. Водночас українське суспільство виявилося досить стійким 
стосовно національно-політичного радикалізму. Яскравим доказом цього стали 
парламентські вибори 1998 р., на яких партії, що сповідували як російський, так і 
український шовінізм, мали незначний успіх. 

До найважливіших факторів, що обумовлюють дружній характер відносин між 
українцями і росіянами, належить мовно-культурна, соціальна і психологічна близькість 
обох східнослов’янських народів. Суттєвий вплив на розвиток міжнаціональних відносин 
має співвідношення рівня життя етнічних груп. Позитивно впливає на характер 
українсько-російських міжетнічних стосунків те, що 89% опитаних росіян і 82% українців 
вважають, що рівень життя у них однаковий. 

Про дружній характер міжособових взаємостосунків між українцями і росіянами 
свідчить поширеність міжетнічних шлюбів і родинних зв’язків між представниками цих 
груп: 58% росіян мають родичів серед українців і 62% українців - серед росіян; для 71% 
росіян і 66% українців у випадку вступу в шлюб когось з їхніх близьких родичів 
національність взагалі не має значення. 

Росіяни і українці позитивно оцінюють перспективи розвитку відносин між обома 
етнічними групами. Тільки 11% росіян і 6% українців вважають, що стосунки між двома 
групами у майбутньому можуть погіршитися. Росіяни розташували запропоновані 
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соціологами причини можливого погіршення взаємостосунків так: загальне погіршення 
матеріального становища людей; неправильна політика керівництва України; бажання 
українців звільнитися від “чужих”; прагнення зробити Україну національною державою 
тільки для українців. З погляду українців, причини можливого зростання напруженості 
розподілились за важливістю в дещо іншому порядку: небажання росіян рахуватися з 
новою ситуацією; незнання росіянами української мови, традицій, культури; загальне 
погіршення матеріального становища людей; бажання українців звільнитися від „чужих”. 

Результати моніторингу стану нових російських діаспор, який здійснювався 
науковцями Російської Федерації, однозначно свідчать, що в Україні склалися 
найсприятливіші, порівняно з ситуацією в інших пострадянських країнах (за винятком 
Білорусі), міжособові відносини між російським і титульним населенням. 

Становище росіян України певною мірою ускладнюють нестійкі і “надто 
суперечливі практично в усіх можливих галузях” міждержавні українсько-російські 
відносини, що обумовлено своєрідним політичним суперництвом двох найбільших 
пострадянських держав, з одного боку, і тим, що обидві країни не виробили чіткої 
політики стосовно одна одної, - з іншого. Звичайно, конфліктність українсько-російських 
відносин стосується в основному політичної еліти, а не народів. 

Мовно-культурна, соціальна і психологічна близькість східнослов’янських народів, 
посиленню якої сприяв тривалий досвід співжиття в одній державі, а також не в останню 
чергу вплив понад 11 млн. співгромадян російського етнічного походження, обумовлюють 
переважну орієнтацію населення України на Росію. Помітне розходження між 
сприятливими в цілому міжетнічними взаєминами між представниками обох народів на 
міжособовому рівні, з одного боку, і періодами досить напруженими міждержавними 
відносинами, з іншого, вносять додатковий дискомфорт у становище російського 
населення України. 

Разом з тим, незважаючи на зазначені обставини, становище росіян в Україні з 
погляду етнічного розвитку та етнопсихологічного самопочуття, порівняно з російським 
населенням в інших пострадянських державах, оцінюється науковцями Росії як 
задовільне. 

Загалом на основі вивчення умов та обставин життя російської меншини в Україні, 
російські науковці дійшли висновку, що національна належність не є серйозною 
перешкодою для росіян при спілкуванні з українцями, взаємодії з ними на виробництві, в 
особистій та інших сферах життя. Взаємна упередженість властива лише незначній 
частині українського і російського населення. Загалом стосунки між українцями і 
росіянами в Україні, “можна охарактеризувати як нормальне, взаємоприязне 
співіснування”, хоча це, звичайно, не означає відсутності будь-яких суперечностей між 
цими етнічними групами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


