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ДІЯЛЬНІСТЬ РОСІЙСЬКИХ ЕТНІЧНИХ АКТОРІВ В УКРАЇНІ 

 

У статті проаналізовано процеси інституціоналізації російських етнічних 

акторів, а також особливості цих процесів у різних регіонах України. Виділено основні 

аспекти діяльності національно-культурних товариств етнічних росіян, а саме 

діяльність по відстоюванню права послуговуватися російською мовою в усіх сферах 

життєдіяльності країни, не обмежуючись лише сферою внутрішньоетнічної 

комунікації. Проаналізовано вплив інституту Російської православної церкви як 

об’єднуючого чинника російської спільноти в Україні. Досліджено електоральну 

поведінку російських етнічних акторів на виборах, зокрема діяльність партії «Руський 

блок». 

Ключові слова: етнічні актори, національно-культурні товариства, політична 

участь, інституціоналізація, етногрупові інтереси, електоральна поведінка. 

 

Грищук О. А. Деятельность российских этнических акторов в Украине. 

В статье проанализированы процессы институционализации российских 

этнических акторов, а также особенности данных процессов в различных регионах 

Украины. Выделены основные аспекты деятельности национально-культурных 

обществ этнических русских, а именно деятельность по отстаиванию права 

пользоваться русским языком во всех сферах жизнедеятельности страны, не 

ограничиваясь только сферой внутриэтнической коммуникации. Проанализировано 

влияние института Русской православной церкви как объединяющего фактора 

русского сообщества в Украине. Исследовано электоральное поведение российских 

этнических акторов на выборах, в частности деятельность партии «Русский блок». 

Ключевые слова: этнические акторы, национально-культурные общества, 

политическое участие, институционализация, этногрупповые интересы, 

электоральное поведение. 

 

Gryshchuk O. A. The activities of Russian ethnic actors in Ukraine. 

The article analyzes the process of institutionalization of ethnic Russian actors, and 

especially these processes in different regions of Ukraine. Renaissance of Russian ethnic 

minority began almost from the formation of Ukraine's independence, when the Russian 

ethnos became not a dominant and gradually has got the status of the ethnic minority, 

therefore, faced the problem of protecting of their own ethnic group’s interests in the new 

state. Main aspects of the national and cultural associations of ethnic Russians, namely work 

in defending the right to use Russian language in all spheres of social life, not limited in intra 

communication, are ascertained, because in fact the language issue is an important aspect of 

the national life of the community. Also, language issues were stimulated outside the country, 

when the Russian Federation under the guise of protecting its citizens abroad, put pressure on 

Ukraine in the language issue. The influence of the Institute of the Russian Orthodox Church 

as a unifying factor in the Russian community in Ukraine is analyzed. Ethnic and religious 

influence of Orthodoxy in the eastern regions of the country is quite high. In particular the 

imposition of canonical Orthodoxy was the result of problems for Ukraine. This is because the 

Russian Orthodox Church in Ukraine represents the idea of «Russian world», the basic idea 

of which is the integration of the Slavic peoples under the hegemony of Russia. The electoral 

behavior of Russian ethnic actors in the elections, including the party «Russian bloc», is 

studied. Electoral preferences of the population of Ukraine have shown that purely ethnic 
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parties in Ukraine will not become a significant segment of the political process in the 

country because of the election results were not positive within the country. The main 

representatives of Russian ideas in the Ukrainian parliament are such parties as the Party of 

Regions, the Communist Party of Ukraine, and Progressive Socialist Party of Ukraine, 

programs of which observed to protect the interests of Russians in Ukraine. 

Key words: ethnic actors, national and cultural societies, political participation, 

institutionalization, ethnic groups interests, electoral behavior. 

 

Російська етнічна меншина є найчисельнішою серед когорти етносів, які 

проживають на території України, і однією з найкраще інституціоналізованих. Тому 

дослідження участі саме цієї спільноти є важливим для розуміння як етнонаціональної, 

так і політичної ситуації в країні в цілому. Політична діяльність російських партій та 

громадських організацій є вагомим фактором сучасної української політичної ситуації.  

Проблеми політичної участі знаходяться у полі зору вчених різних країн. Серед 

них насамперед слід згадати роботи Л. Мілбратса, С. Верби і Н. Ная, Р. Даля, 

Д. Трумена, С. Хантінгтона, К. Пейтмен, Д. Гончарова, А. Мельвіля, Г. Ділігенського, 

С. Перегудова, Є. Мелешкіної, Е. Клюєнко, А. Колодій, Л. Лойко, Г. Луцишина, 

В. Бортнікова, І. Монолатія, Н. Ротар, В. Котигоренка, О. Майбороди та ін.  

Процес інституціоналізації російських етнонаціональних спільнот в Україні 

розглядається в дисертаційному дослідженні В. Нагірного «Політизація російської 

етнічності в Україні», в якому проаналізовано чинники політизації російської 

етнічності в першому десятилітті української незалежності. Ще однією працею, в якій 

аналізується інституційне становлення російських національно-культурних товариств, є 

дисертаційне дослідження Л. Лойко «Етнополітична суб’єктність громадських 

організацій етнічних меншин України». Серед результатів сучасних досліджень 

етнополітичних процесів, в які залучені досліджувані спільноти, є монографічне 

видання Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН 

України «Донбас в етнополітичному вимірі», авторський колектив якого очолив 

В. Котигоренко. У монографії комплексно проаналізовано динаміку етнонаціональних 

процесів у регіоні. 

Метою даної роботи є комплексний аналіз становлення, розвитку та діяльності 

російських етнічних акторів в Україні.  

До основних завдань варто віднести дослідження інституціоналізації російських 

національно-культурних товариств та політичних партій; діяльність із захисту 

етнічними акторами етногрупових інтересів, а саме: мовних, релігійних прав, права на 

участь у представницьких органах (електоральна участь). 

Представники панівного етносу, опинившись у ролі національної меншини, мають 

три можливості, які можна умовно означити як «відчуження, боротьбу та інтеграцію». 

Перша можливість означає відчуження етнічної групи від довколишньої системи; на 

індивідуальному рівні таке відчуження виявляється передусім через еміграцію, на 

колективному – через вимогу максимальної автономії аж до повної самостійності чи 

возз’єднання з етнічною батьківщиною. Наступний спосіб означає визнання нової 

державної системи з одночасним відстоюванням своїх етнічних прав, тобто йдеться про 

боротьбу за новий міжетнічний лад або ж (частіше) про збереження попереднього [14].  

На Донбасі та Сході країни, де проживає більшість російської діаспори, станом на 

2000 р. діяло 22 національно-культурних товариства, в Західній Україні – 16, в 

Центральній та Північній – 11. Але варто додати, що ми маємо на увазі те, що навіть в 

областях, де не зареєстровано жодного національно-культурного товариства, діють 

відділення загальноукраїнських організацій: Українського товариства російської 

культури «Русь», «Русского собрания», Російського руху України, «Руського блоку». 
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Така ситуація в цілому підтверджує висновок О. Майбороди про відсутність залежності 

географії російських організацій від «щільності російського населення в регіонах 

їхнього функціонування» [4, с. 16] 

Російська община м. Києва є однією з головних складових Російської общини 

України, очолюваної К. Шуровим. Община заявляє, що її членами є близько 900 

чоловік. Вона об’єднує радикально налаштованих проросійських діячів і є фактично 

замкнутою організацією, яка неохоче йде на публічні контакти з пресою, органами 

влади, науковими установами. Діяльність організації спрямована на активну участь у 

міждержавних організаціях «співвітчизників», аніж на діяльність в українському 

політичному просторі. Російська община проявила себе, коли її лідер взяв участь у 

виборах Київського міського голови у 1999 р. Серед програмних положень кандидата 

варто відзначити наступні: «Відродити промисловий потенціал Києва через розвиток 

взаємовигідних контактів з Росією та Білорусією», «відновлення рівності української та 

російської мов» [8]. 

Становлення російських товариств у Західній Україні зосереджене, в основному, у 

Львові. Інституціоналізація російського руху розпочалася у 1988 р. зі створенням 

Російського товариства ім. О. С. Пушкіна. Засноване як національно-культурна 

організація, воно пережило серйозну кризу у 1993 р., коли його головою було обрано 

військового пенсіонера А. Строгова, який згодом намагався підпорядкувати діяльність 

товариства інтересам Компартії. Це спричинило вихід з організації групи інтелігенції, 

невдоволеної політикою керівника, яка створила Асоціацію культури і освіти «Руський 

дім» (АКОРД) [9, с. 12–13]. У відповідь за ініціативою А. Строгова заснована Російська 

община Львівської області, а в 1994 р. на її базі починає формуватися Конгрес 

російських общин західних областей України [9]. 

Утвердившись на регіональному рівні, російський рух Західної України з 1999 р. 

розпочав активну роботу для виходу на загальнонаціональний рівень. За ініціативою 

вищеназваних організацій виникає кілька всеукраїнських політичних проектів, що 

задекларували своєю метою відстоювання прав та інтересів росіян, про що йтиметься 

нижче. 

Саме львівський осередок російського руху займав передові позиції в регіоні серед 

інших організацій російського спрямування. Все ж несправедливо було б не зазначити, 

що доволі активно російський рух розвивається і в Закарпатській області. В першу 

чергу слід відзначити активну роботу Ужгородського товариства російської культури 

«Русский дом». Розквіт його діяльності припадав на 1995–1999 рр., коли його 

очолювала С. Мітряєва. Організація займалася проведенням творчих поетичних та 

музичних вечорів, щорічних свят російської культури, науковим дослідженням 

російської етнічної групи краю, а також меценатством [8]. 

Серед товариств росіян варто відзначити Українське товариство російської 

культури «Русь», що мало 14 обласних та більше 10 міських і регіональних осередків 

по Україні [9, с. 13]. 

Інституціоналізація політичного руху росіян України пов’язана з дебютом у 

1999 р. на загальноукраїнському рівні львівської групи російської етнічної еліти на чолі 

з О. Свистуновим, яка, створивши мережу дієвих регіональних структур, змогла 

поставити себе та свого лідера в середовищі активістів російської етнічної групи 

України та певних кіл Російської Федерації як силу, здатну втілити в життя політичний 

проект, про який говорив відомий російський політолог А. Мігранян, коли 

стверджував, що в Україні існує необхідність створення «Російської Партії» – 

проросійської організації, яка здатна була б вирішити завдання російського руху в 

Україні в питаннях про мову, подвійне громадянство, інтеграцію в СНД та ін. [10]. 
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Відзначимо, що у 1999 р. в Україні вже існували політичні партії, що 

вибудовували свою ідеологію на засадах російського націоналізму. До них варто 

віднести створені напередодні парламентських виборів 1998 р. партію «Союз» 

(Л. Миримський, С. Савченко) та партію «Русько-український союз» (І. Симоненко). 

На з’їзді остаточно оформлено ідею Російського руху України, який було створено 

3 липня 1999 р. на установчій конференції. 7 вересня 1999 р. його було зареєстровано 

Мінюстом України як всеукраїнську громадську організацію [12]. Російський рух 

доволі швидко створив осередки в усіх 24 областях України, АР Крим, містах Києві та 

Севастополі. Нерідко за основу їх створення бралися місцеві відділення Українського 

товариства російської культури «Русь», регіональні російські національно-культурні 

організації. Соціальною базою були «широкі прошарки російського населення України, 

які включають в себе всіх носіїв російської самосвідомості, російської культури, 

російської мови, які хочуть передати цей спадок своїм нащадкам» [13].  

За таких умов разом з партією «За Русь єдину» до «Руського блоку» ввійшли 

партія «Русько-український союз» (РУСЬ) та партія «Союз». Блок, за твердженням його 

фундаторів, об’єднав «усіх, хто живить своє коріння з давньої Русі, кому дорогі руська 

духовність, загальноруська культура, російська мова» і висунув програму, в основі 

якої – максимальне економічне та політичне зближення України та Росії, «єдність 

українців і росіян», надання статусу державних двом мовам – українській та російській, 

підтримка Української православної церкви, що входить в структуру Руської 

православної церкви тощо [17]. 

Блок недостатньо ефективно провів електоральну кампанію, що проявилося на 

результатах – 0,73 % голосів виборців. Не кращим був і результат іншого 

проросійського, але опозиційного вищеназваному, блоку «ЗУБР» («За Україну, 

Білорусію, Росію») на чолі з О. Чародєєвим – 0,43 % [18]. 

Захист етногрупових інтересів російськими етнічними акторами можна розділити 

на захист мовних прав, релігійних та збереження російської культури. 

Мовна тематика є ключовим елементом у політичних дискусіях як в українському 

суспільстві в цілому, так і російських етнічних акторів. Розгляд проблеми пропонуємо 

розпочати з 7 лютого 2000 р., коли відбувся круглий стіл на тему «Проекти законів про 

мови в Україні – експертний аналіз», організований Фондом підтримки російської 

культури за сприяння Інституту соціології НАН України і Російського центру 

міжнародного наукового і культурного співробітництва при Уряді РФ. Предметом 

обговорення стали шість законопроектів, авторами яких були депутати О. Кучеренко, 

О. Костусєв, В. Коновалюк, В. Алексєєв, група авторів у складі С. Кияшка, В. Яковлєва, 

В. Малинковича [19]. 

У той же час дані соціологічних досліджень фіксували певне зниження кількості 

прихильників надання статусу офіційної російській мові – з 52 % у 1995 р. до 47 % у 

2001 р. [14, с. 47]. 

Російський рух України також висловив своє бачення мовної ситуації в Україні. 

Ще на установчій конференції організації (1999 р.) було схвалено «Вимоги до 

кандидата в Президенти України». Автори вимог у мовному питанні традиційно 

категоричні: «Надання російській мові в Україні державного статусу нарівні з 

українською» [19]. 

Дані соціологічних досліджень напередодні виборів 2002 р. свідчили, що 56,6 % 

виборців готові були підтримати тих кандидатів, які відстоюють приєднання України 

до союзу Росії та Білорусі, а 55,3 % – тих, котрі виступають за надання російській мові 

статусу другої державної [6, с. 70–71].  

Серед більш сучасних соціологічних зрізів відзначимо опитування, проведене 

соціологічною групою «Рейтинг» у квітні 2011 р.: надання російській мові статусу 
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державної підтримували 44 % респондентів, проти цього виступали 47 % опитаних 

громадян України. Впродовж 2009 р. надання російській мові статусу державної 

стабільно підтримували понад 50 % громадян, у 2010 р. рівень підтримки зменшився до 

46–47 %, а у 2011 р. – до 44 %, як повідомили у прес-службі соціологічної групи. 

Паралельно стабільно зростала кількість противників надання російській мові статусу 

другої державної: у 2009 р. – 40 %, у 2010 р. – 46 %, у 2011 р. – 47–48 %. Водночас 

кількість невизначених у цьому питанні практично лишалася незмінною (7–8 %). 

Найбільше підтримували надання російській мові статусу другої державної мешканці 

Донбасу [2]. 

Ухвалення 3 липня 2012 р. закону «Про основи державної мовної політики», який 

передбачає встановлення офіційного використання регіональних мов у роботі місцевих 

органів державної влади у разі проживання мінімум 10 % носіїв на територіях, на яких 

поширена ця мова, розкололо країну, але здобуло підтримку значної частини 

мешканців Донбасу. Законом визначається, що в контексті Європейської хартії 

регіональних мов або мов меншин заходи, спрямовані на використання таких мов в 

Україні, застосовуються до 18 мов. 

Іншим аспектом життя російської спільноти в Україні є релігійне життя. В Україні 

репрезентантом російського населення є Українська православна церква Московського 

патріархату і Російська православна церква. Московський патріархат є важливим 

репрезентантом російської ідентичності. 

Зближення регіональних церковних еліт з політичними виявлялося у підтримці з 

боку УПЦ донбаської за походженням Партії регіонів. Митрополит Іларіон – «не 

маючи в серці якихось претензій до інших партій» – після «помаранчевих подій» 2004–

2005 рр. і поразки В. Януковича на тодішніх президентських виборах публічно 

задекларував підтримку Партії регіонів як такої, що «зароджувалася в Донецькій 

області», складалася із «наших земляків, які працюють на благо України», й зичив, аби 

«наша держава мала користь від Партії регіонів не тільки в Донецьку, а й по всій 

Україні» [1, с. 261]. 

В осердя релігійного і суспільно-політичного життя не тільки Донбасу й України, 

але й Східної Європи перетворилася Свято-Успенська Святогірська лавра, створена 

2004 р. на базі Святогірського монастиря (закритий радянською владою 1922 р., 

відновлений 1992 р.). Лавра виступала одним з основних місцевих церковно-

політичних чинників формування нового регіонального – східнослов’янсько-

православного – соціокультурного і політичного простору. Для діяльності УПЦ КП на 

Донбасі, так само як і в інших регіонах країни, притаманний високий рівень 

присутності в різноманітних засобах масової інформації. Згідно з даними Центру 

О. Разумкова, упродовж 2000-х рр. кількість періодичних видань УПЦ КП зросла 

майже вдвічі, активною була присутність церкви у медіапросторі України, так само як і 

її співпраця зі світськими друкованими та електронними ЗМІ [7, с. 6].  

Електоральна участь російських етнічних акторів виражалася в участі у виборах 

партій російських меншин, а також в підтримці партій, які були виразниками інтересів 

російської етнічної спільноти. Найяскравішим представником можна назвати партію 

«Руський блок», який зареєстрував у ЦВК кандидатів у народні депутати України, 

включених до виборчого списку в кількості 80 кандидатів у народні депутати України 

виборчого блоку політичних партій «Руський блок». Варто відмітити, що половина 

кандидатур була представниками партії «За Русь єдину».  

У результаті на цих парламентських виборах, які відбулися 31 жовтня 2002 р., 

«Руський блок» отримав 0,73 % голосів виборців. Самі представники блоку не 

розглядають це як поразку, особливо у світлі того, що в низці регіонів їм вдалося 

досягнути доволі високих показників [20]. 



 272 

На президентських виборах 2004 р. партія «Руський блок» підтримувала 

В. Януковича. Далі на парламентських виборах 2006 р. не змінила політичної позиції і 

віддала перевагу Партії регіонів, а на місцевих виборах в Криму було створено 

виборчий блок «За Януковича» в складі Партії регіонів і партії «Руський блок», який 

набрав 34 % голосів виборців [3, с. 300]. 

Отже, з вищесказаного ми висновуємо, що інституціоналізація російських 

етнічних акторів стала наслідком політизації етнонаціональних меншин і російської в 

цілому. Найбільша кількість російських національно-культурих товариств зосереджена 

традиційно на Сході України, де зосереджена найбільша кількість етнічних росіян. 

Російські етнічні товариства у власній інституційній еволюції змогли досягти вищого 

рівня політичних партій, а саме йдеться про партію «Руський блок», яка брала участь у 

виборчих кампаніях 2002 р., а також підтримувала Партію регіонів на виборах 2004 та 

2007 рр.  

У своїй діяльності російські етнічні актори в Україні виконують низку важливих 

функцій, а саме: відстоювання прав російської меншини в Україні, захист культурної 

спадщини, а також збільшення прав для російської мови в Україні. Активний захист 

інтересів прав російської меншини її інституціоналізованими представниками привів до 

певних деструктивних процесів в Україні. Таким чином, дослідження механізмів 

політичної участі російських етнічних акторів є важливою проблемою для подальшого 

вирішення конфлікту, який виник на Сході України. Подальша розробка даної 

проблематики є надзвичайно актуальною як для сучасної української етнопотітології, 

так і для можливостей побудови теоретичних методик вирішення конфлікту на Сході. 
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УДК 339 

Лендєл Р. А. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ:  

ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

У статті досліджується державна етнополітика як інструмент вирішення 

національних протиріч і формування сприятливих правових умов для національно-

культурного і громадсько-політичного розвитку етносів та націй. Доводиться, що 

особливо актуальним є досвід, накопичений у країнах Центральної та Південно-Східної 

Європи. Політико-правовою умовою ефективної етнополітики в Україні повинна 

стати підтримка політичної суб’єктності національних спільнот. 

Ключові слова: етнополітика, національні спільноти, етнічні спільноти, етнічні 

групи, Україна. 

 

Лендел Р. А. Перспективы совершенствования этнополитических отношений в 

Украине: опыт стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 

В статье рассматривается государственная этнополитика как инструмент 

разрешения национальных противоречий и формирования благоприятных правовых 

условий для национально-культурного и общественно-политического развития этносов 

и наций. Особенно актуальным в этом плане является опыт, накопленный в странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Политико-правовым условием эффективной 

этнополитики в Украине должна стать поддержка политической субъектности 

национальных сообществ. 


