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КОНЦЕПЦІЯ    РОЗВИТКУ  КУЛЬТУР 

НАЦІОНАЛЬНИХ    МЕНШИН   УКРАЇНИ 
 

Духовні, культурно-освітні потреби національних меншин є важливими чинниками 
при формуванні культури народу України. 

Ними значною мірою зумовлюється інтенсивність процесів інтеграції національних 
меншин у державне, громадсько-політичне і культурне життя на засадах патріотизму, 
вільного етнокультурного розвитку. Ці принципи покладаються в основу Концепції 
розвитку культур національних меншин України. 

Визнаючи серед найважливіших принципів національної політики пріоритет 
вільного розвитку духовної сфери, слід врахувати, що саме високий рівень освіченості, 
культури суспільства може забезпечити мир і злагоду, унеможливити прояви 
національного екстремізму, міжнаціональних конфліктів. 

Закони “Про національні меншини в Україні”, “Про освіту”, “Про мови в 
Українській РСР”, “Основи законодавства про культуру” гарантують громадянам 
незалежно від їх національної приналежності рівні політичні, соціальні, економічні та 
культурні права і свободи, підтримує розвиток національної самосвідомості й 
самовиявлення. Держава забезпечує етносам, які складають її народ, свободу творчості, 
культурно-мистецького поступу, реалізацію прав на доступ до культурних надбань, 
гарантує соціальний захист працівників культури, створення умов для розквіту культур 
усіх етнічних спільнот України. 

Пріоритетними напрямами в реалізації державної політики в цій сфері мають стати 
- відродження звичаїв і традицій національних меншин України, всебічний розвиток 
їхнього самодіяльного та професійного мистецтва, створення умов для підготовки творчої 
інтелігенції, а також збереження і охорона пам’яток культури, здійснення 
фундаментальних досліджень у галузі теорії та історії культур етносів України. 

Проблеми культурно-освітнього життя національних громад повинні вирішуватись 
передусім в рамках загальнонаціональних, всеукраїнських державних програм розвитку 
культури та освіти з врахуванням національної самобутності і менталітету. Для втілення в 
життя цих програм максимально повинна бути використана державно-громадська система 
організації культурно-освітнього життя в Україні, яка вже склалася. 

У зв’язку із зазначеним Концепцією розвитку культур національних меншин 
України передбачається реалізація таких основних завдань: 

 
 
І. Підготовка кадрів, наука 
Функціонування будь-якої національної культури неможливе без ефективної 

системи підготовки кадрів науково-гуманітарної та творчої інтелігенції, створення 
сприятливих умов для розкриття всіх здібностей обдарованих дітей, наукової розробки 
програм її відродження та розвитку. З цією метою необхідно: 

• переглянути програми вищих навчальних закладів культури та мистецтва, 
врахувавши при цьому духовні погреби національних меншин, особливості 
етнокультурної ситуації в Україні; 

• продовжити практику створення спеціалізованих груп при інститутах культури та 
мистецтва, а також системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в галузі 
культури та мистецтва національних меншин; 

• забезпечити обмін студентами й аспірантами навчальних закладів культури та 
мистецтва України з відповідними навчальними закладами етнічних батьківщин 
національних меншин; 

• організувати наукові дослідження з проблем культур національних меншин, 
соціокультурної ситуації в місцях їхнього компактного проживання; 
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• забезпечити формування комп’ютерного банку даних з питань етнокультурного 
розвитку України.  
 

ІІ. Культурно-освітня діяльність 
Культурно-освітня діяльність в Україні має на меті задоволення потреб 

національних меншин у літературі, мистецтві, сприяння відродженню та розвитку їх 
історичних традицій, звичаїв, народної творчості. Для досягнення цього необхідно 
здійснення таких заходів: 

• організація та підтримка центрів національних культур і національно-культурних 
товариств у роботі, спрямованій на відродження та розвиток культур усіх етнічних груп; 

• проведення загальнодержавних та регіональних свят, фестивалів, оглядів народної 
творчості, концертів професійних і самодіяльних колективів та окремих виконавців; 

• виконання щорічної Державної програми випуску книг мовами національних 
меншин України; 

• укладання детального реєстру закладів культури, книжкових фондів, пам’яток 
культури, музеїв у місцях компактного проживання етнічних спільнот; 

• створення у Києві Музею національних меншин України, експозицій у сільських, 
районних, міських народознавчих, етнографічних, краєзнавчих музеях; 

• відкриття бібліотек для національних меншин; 
• поповнення книжкових і музично-нотних фондів художньою, історико-мемуарною 

літературою, працями з питань народознавства, історії, музики, образотворчого мистецтва 
у шкільних, сільських, районних, міських та обласних бібліотеках із врахуванням запитів 
національних меншин; 

• організація постійно діючих експедицій для запису народних пісень, переказів, 
хореографії, звичаїв та обрядів; розширення доступу до накопиченої фольклорної 
інформації; 

• створення національних осередків народних майстрів, організація їхньої творчої та 
індивідуально-кооперативної діяльності; 

• відродження традиційних видів художніх промислів та ремесел, розширення 
мережі самодіяльних музично-фольклорних, етнографічних, хореографічних, хорових, 
музичних, театральних, вокально-інструментальних, циркових колективів; 

• забезпечення тісних контактів між меншинами в Україні та їхніми етнічними 
батьківщинами в галузі культури, організація постійного обміну виставками, музейними 
експонатами, художніми колективами, окремими виконавцями, стажування. 
 

ІІІ. Художня творчість, засоби масової інформації 
Розвиток національної культури забезпечується не лише на шляхах збереження її 

традиційних народних форм. Перспективи її функціонування значною мірою 
визначаються професійним рівнем художніх колективів, творчою роботою діячів 
літератури та мистецтва, працівників засобів масової інформації. Це зумовлює 
необхідність: 

• створення та реалізації державних програм розвитку професійних художніх 
колективів, театрів, музичних і хореографічних ансамблів, творчо-концертних об’єднань; 

• підтримки періодичних масових видань, розрахованих на задоволення запитів 
різних етнічних груп; 

• створення художніх, хронікально-документальних, науково-популярних кіно- та 
відеофільмів, тематично пов’язаних із життям національних меншин, присвячених 
діяльності видатних діячів їх культур; 

• організації регулярних теле- та радіопередач для національних меншин з 
перспективою виділення спеціальних теле- та радіоканалів; 
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• заснування спеціалізованого інформаційного агентства для висвітлення проблем 
міжнаціональних відносин з Україні; 

• заснування премій за створення високохудожніх літературно-мистецьких творів, 
які є вагомим внеском у духовне відродження національних меншин, розвиток їхньої 
літератури, мистецтва і культури. 

 
IV. Економічні засади розвитку культур національних меншин України 
Розвиток національних культур України гарантується економічним та матеріально-

технічним потенціалом держави. Це забезпечується: 
• фінансуванням культурно-мистецької та освітньої діяльності національно-

культурних товариств з державного бюджету та з бюджету органів місцевого 
самоврядування; 

• заохоченням фінансової допомоги закладам культури з боку юридичних та 
фізичних осіб незалежно від форм власності на благодійницькій, спонсорській, договірно-
комерційній основі; 

• сприянням створенню нових культурно-мистецьких закладів на недержавних 
засадах, за приватною ініціативою; 

• власною господарською діяльністю закладів культури, яка узгоджується з 
інтересами культурно-освітницької роботи; 

• державно-правовим регулюванням економічних і організаційно-творчих умов 
функціонування сфери культури національних меншин України. 
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