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Annotation 
In the article inherent to Autonomus Republic 

of Crimea practice of creation of public advisory-
consultative organs under government bodies as 
an instrument of ethnopolitics in the region, that 
is characterized with the difficult system of inter-
national relations, is examined. The author ana-
lyses its role in support of dialog between power 
and public and ability to influence on formation of 
general international climate, and offers theoreti-
cal conditions and practical measures, directed 
on optimization and renewal of the productivity in 
activity of these institutes. 

Анотація 
У статті розглянуто притаманну АРК прак-

тику створення громадських консультативно-
дорадчих органів при органах влади як ін-
струменту етнополітики в регіоні, який харак-
теризується складною системою міжнаціона-
льних відносин. Проаналізовано їх роль у під-
тримці діалогу влади та громадськості і спро-
можність впливати на формування загального 
міжнаціонального клімату, запропоновано 
теоретичні умови і практичні заходи, спрямо-
вані на оптимізацію і відновлення продуктив-
ності в діяльності цих інститутів. 
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I. Вступ 
Залучення громадських об’єднань до ро-

зробки та реалізації механізмів державної 
політики в України – один з принципів роз-
будови відкритої, демократичної держави. 
Участь громадськості у державних справах, 
завдання органів влади щодо консультацій з 
громадськістю визначені ст. 38 Конституції 
[1] і спираються на широку законодавчу ба-
зу [2–4]. У колі актуальних питань суспільно-
політичного життя, що вимагають для виро-
блення оптимальних рішень консультацій 
органів влади з громадськістю, певне місце 
посідають міжнаціональні відносини. На тлі 
широкої суспільної дискусії в Україні з цієї 
проблематики, суспільного резонансу від 
деяких її аспектів, а також у зв’язку із колізі-
єю навколо Концепції державної етнонаціо-
нальної політики України (винесення на 

всенародне обговорення проекту Концепції, 
її затвердження Урядом України у грудні 
2008 р. та проблеми з проходженням відпо-
відного законопроекту через Верховну Раду 
України у 2009 р.) ця сфера викликає особ-
ливу увагу з боку науковців. 

Питання діяльності консультативно-дорад-
чих органів з питань міжнаціональних відно-
син як інструмента державної етнополітики в 
Україні досліджувалося не дуже активно, 
водночас існує значний науковий масив, 
присвячений ширшій, загальній проблемі 
впливу інститутів громадянського суспільства 
на діяльність органів влади через механізми 
дорадчих структур. Щодо аналізу діяльності 
подібних структур, безпосередньо орієнтова-
них на етнополітичну проблематику, зверне-
мо увагу на праці з цього питання таких ав-
торів, як Т. Сенюшкіна, А. Леонова, І. Зварич, 
Ю. Волошин. О. Антонюк. Є окремі посилан-
ня на розгляд зазначеної проблеми у дослі-
дженнях В. Євтуха, Л. Лойко, В. Котигоренка, 
П. Надолішнього, Ю. Куца, О. Хорошилова та 
інших, які присвячені різним аспектам дер-
жавної етнополітики. 

Праці авторів, що згадані, торкаються про-
блеми в загальнодержавному сенсі. Регіона-
льний аспект, а більш конкретно – Кримська 
автономія, яка дає великий матеріал для ана-
лізу з цього питання, ними в основному пред-
метно не розглядався. У цій статті ми відійде-
мо від загальної сфери втілення механізму 
дорадчих органів в Україні до практики їх за-
стосування у конкретному регіоні – Криму. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – розглянути форми застосу-

вання інституту консультативно-дорадчих 
органів при органах влади в Автономній Ре-
спубліці Крим, проаналізувати механізм їх 
використання при здійсненні завдань дер-
жавної етнонаціональної політики, дієвість і 
перспективи цього механізму, встановити 
міру доцільності впровадження органами 
влади подібної практики і визначення кола 
рекомендацій щодо вдосконалення системи 
роботи зазначених структур з метою підви-
щення продуктивності їх діяльності. 

III. Результати 
В умовах етнічної однорідності суспільс-

тва по регіонах України питання міжнаціо-
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нальних відносин можуть вирішуватися в 
рамках громадських консультативно-дорад-
чих органів загального характеру, що існу-
ють при місцевих органах виконавчої влади. 
На територіях, де регіональна спільнота 
характеризується багатонаціональністю, на-
явністю етнічних груп різного культурного, 
конфесійного, мовного типів, а певні етнічні 
групи або створені ними структури справ-
ляють помітний вплив на суспільні відноси-
ни, державна етнонаціональна політика пе-
редбачає більш детальний, глибокий підхід 
саме до питань формування клімату міжна-
ціональної злагоди, впровадження органами 
влади всіх доступних форм і методів діяль-
ності у сфері міжнаціональних відносин. У 
цьому сенсі використання такого механізму, 
як консультативно-дорадчі органи з питань 
міжнаціональних відносин, є поширеною і не 
до кінця вичерпаною за продуктивністю фо-
рмою роботи органів влади з етнічними спі-
льнотами і з громадськими формування за 
національною ознакою. 

Законом України “Про національні мен-
шини в Україні” [5] встановлено право фор-
мувати консультативно-дорадчі органи з пи-
тань міжнаціональних відносин за необхідні-
стю при місцевих радах різного рівня. Але, як 
ми спостерігаємо, лише Кримська Автономія 
широко використовує цей механізм. 

Автономна Республіка Крим з погляду 
етнонаціональної палітри має певні особли-
вості, механізми врегулювання яких знач-
ною мірою відображено в Конституції АРК 
[6], яка одночасно є Законом України. Це, 
передусім: значна кількість етнічних спіль-
нот (близько 120); значне переважання ет-
носу, якій є загалом у країні національною 
меншиною; значний рівень русифікації ти-
тульної нації; таке, що наближається до аб-
солютного, використання недержавної мови 
в усіх сферах суспільного життя; феномен 
насильно переселених народів, що повер-
нулися на історичну батьківщину; наявність 
споконвічних етносів кількістю в кілька со-
тень осіб; функціонування активних релігій-
них конфесій не лише християнського віро-
сповідання. Завдання органів влади випли-
вають як із вищезгаданих чинників, що фо-
рмують комплекси проблем, так і з того, що 
великі етнічні громади в регіоні є значним 
чинником суспільно-політичного життя, а їх 
відносини містять певний набір суперечностей. 

Згідно з даними Всеукраїнського перепису 
населення 2001 р. [7], у складі населення АРК 
етнічних росіян – 58,5%, українців – 24,4%, 
кримських татар – 12%. Інші національні групи 
загалом становлять близько 5% населення. 

У зв’язку з тривалою актуалізацією про-
блеми міжнаціональної злагоди в АРК є 
практика залучення громадськості до виро-
блення рішень органами влади у сфері ет-
нополітики як через систематичні взаємодії 

з національними товариствами і їх об’єд-
наннями на різних рівнях (представниками 
25 етносів створено 27 національних общин 
і національно-культурних товариств, які ма-
ють республіканський статус в АРК), так і 
шляхом створення постійних громадських 
консультативно-дорадчих органів при орга-
нах виконавчої влади. 

Суто кримським явищем, що відображає 
об’єктивні умови етнонаціональної ситуації, є 
ради представників кримськотатарського на-
роду при міських головах і головах районних 
держадміністрацій, які створені в більшості ад-
міністративно-територіальних одиниць авто-
номії. Вирішення проблеми облаштування 
кримськотатарських репатріантів вимагало 
особливої форми роботи органів влади з цією 
категорією населення. Такі ради створювалися 
з кінця 1990-х рр. у територіальних одиницях 
автономії (в окремих випадках – також на рівні 
місцевих рад) для сприяння більш тісному і 
стабільному діалогу влади і спільнот репатріа-
нтів. Сьогодні їх роль значною мірою нівельо-
вана як широким входженням репатріантів у 
владні структури, так і скороченням впливу 
системи меджлісів, представники яких, як пра-
вило, входили до складу таких рад. Верхівкою 
конструкції є Рада представників кримськота-
тарського народу при Президентові України, 
створена на основі відповідного Закону Украї-
ни у 1999 р. [8]. До сьогодні вона також перет-
ворилася у номінальну структуру як з вищезга-
даних причин, так і через те, що з 2005 р. її 
засідання жодного разу не скликалися. 

Виходячи з практики існування рад пред-
ставників кримськотатарського народу при ор-
ганах влади, у 2001 р. група керівників ряду 
дрібних громадських організацій і республікан-
ських організацій політичних партій звернулася 
до уряду Автономії з пропозицією створення 
Ради представників російського народу Криму 
при Раді Міністрів АРК. З багатьох причин 
(у тому числі через політичну вмотивованість 
вчинку) ініціатива не була підтримана. 

Помітною практикою, яка мотивована 
поліетнічною специфікою автономії, стало 
створення Міжнаціональної ради при Раді 
Міністрів АРК, положення про яку і її склад 
затверджені [9] у 1998 р. і неодноразово 
(востаннє у 2008 р.), зазнавали змін (підста-
вою для цього, перш за все, були зміни уря-
дів автономії). До складу ради включаються 
керівники уряду, профільні фахівці, а також 
керівники всіх національних общин і націо-
нально-культурних товариств з республі-
канським рівнем державної реєстрації. За-
вданнями цієї структури є участь у підготов-
ці республіканських програм і проектів нор-
мативно-правових актів, що стосуються на-
ціональної сфери, консультації органів вла-
ди з національних проблем, координація 
діяльності національних громад. 
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Однак діяльність цього органу не стала 
продуктивною, зміни в установчих докумен-
тах виявлялися формальністю, збори три-
валий час не проводилися. Причина недієз-
датності, на наш погляд, полягає в такому. 
В автономії існують етнічні общини, що є 
активними суб’єктами політичного життя; їх 
інтереси формують суспільно-політичний 
клімат у регіоні: російська, кримськотатарсь-
ка і певною мірою українська. Інтереси ін-
ших общин не виходять за рамки гуманітар-
но-культурних потреб і задовольняються 
безпосередньо підрозділами органів влади 
з питань міжнаціональних відносин. Про-
блематика, зумовлена інтересами нечис-
ленних общин, не вимагає значних консуль-
тацій на рівні спеціальної ради, а проблема-
тика, що формується у зв’язку з життєдіяль-
ністю великих общин, не може бути виріше-
на в межах повноважень подібних консуль-
таційних структур, у яких зібрані не стільки 
представники етносів, скільки представники 
громадських організацій, що створені на ос-
нові етнічної ідентичності й об’єднують ли-
ше їх членів, але аж ніяк не всю общину. 

Специфіка етнополітики в межах Крим-
ської Автономії полягає в тому, що для об-
говорення рішень, що зачіпають основи мі-
жнаціональних відносин, подолання систе-
мних суперечностей у міжнаціональній сфе-
рі, доцільно створити постійно діючий “круг-
лий стіл” за участю, перш за все, повноваж-
них представників російської, української і 
кримськотатарської общин. Певною переш-
кодою цьому є принципова позиція відокре-
мленості, яка демонструється кримськота-
тарськими об’єднаннями, передусім, медж-
лісом і близькими структурами, яка полягає 
в запереченні необхідності входження до 
подібних структур широкого представницт-
ва, оскільки досягнення інтересів своєї об-
щини з їх боку реалізується за допомогою 
інших механізмів, а обговорення проблем, 
які не стосуються безпосередньо кримсько-
татарської громади, не викликає зацікавле-
ності. 

Так, найбільш помітною подією в роботі 
Міжнаціональної ради при Раді Міністрів 
АРК стало підписання у травні 2003 р. чле-
нами ради – представниками республікан-
ських національно-культурних товариств 
декларації про міжнаціональну злагоду в 
Автономії. Об’єктивно оцінюючи подібний 
документ, можна відзначити, що він лише 
відобразив прагнення окремих осіб до сус-
пільно-політичної стабільності, але аж ніяк 
не вплинув на покращення ситуації, яка 
склалася на той час у регіоні у зв’язку з дія-
льністю окремих національних рухів. 

Є приклади винесення питань міжнаціо-
нального характеру на обговорення громад-
ських органів загальної спрямованості, як це 
було у 2008 р. на засіданні Громадської ко-

легії при голові Ради Міністрів АРК. Громад-
ська колегія створена як консультативно-
дорадчий орган при голові уряду Автономії, 
до складу якого входять представники гро-
мадських організацій, політичних партій то-
що і, зокрема, представники окремих (як 
правило, найбільш активних) національних 
общин і національно-культурних товариств. 

У зв’язку з високою актуальністю про-
блеми поліпшення міжнаціонального кліма-
ту в регіоні, дотримання прав громадян у 
національно-культурній сфері у 2008 р. одне 
із засідань Громадської колегії було присвя-
чено темі “Міжнаціональний Крим – реалії 
та перспективи”. В її межах були розглянуті 
питання: “Забезпечення суспільної злагоди – 
завдання органів влади” і “Роль громадсь-
ких організацій у формуванні національно-
культурної єдності населення Криму”. З до-
повідями з цих питань виступили представ-
ники як органів виконавчої влади, так і наці-
ональних товариств. Відбулася в цілому 
конструктивна дискусія, однак ухвалені ре-
комендації зокрема щодо механізмів за-
твердження та фінансування окремих про-
грам у сфері міжнаціональних відносин, не 
вийшли за рамки поточної роботи органів 
влади [10]. Крім того, учасники форуму дій-
шли висновку про необхідність відновлення 
діяльності Міжнаціональної ради при уряді 
Автономії, а також розробки концепції наці-
ональної злагоди в Криму. Останній висно-
вок, на наш погляд, має безпредметний ха-
рактер, і навіть за наявності розробки відпо-
відного документа не зможе будь-яким чи-
ном (позитивно чи негативно) вплинути на 
ситуацію. Тобто в цьому знову виявилася 
основна проблема в існуванні громадських 
рад з національних питань – спрямованість 
на пошук абстрактних шляхів вирішення 
системних проблем. Але за винятком цього 
ексцесу, у цілому згадана дискусія в рамках 
Громадської колегії при голові Ради Мініст-
рів АРК мала продуктивний результат для 
взаємодії органу виконавчої влади і націо-
нальних громад, тобто у вирішенні важли-
вих завдань державної етнополітики. 

Іншим цікавим досвідом з обговорення 
питань міжнаціонального характеру в Криму 
є так звана Рада з людської безпеки і розви-
тку при Голові Верховної Ради АРК. Вона є 
консультативно-дорадчим органом при голо-
ві парламенту автономії і створена у 2006 р. 
на підставі його розпорядження за підтримки 
Програми розвитку й інтеграції Криму Про-
грами розвитку ООН (ПРІК ПРООН) з метою 
сприяння відпрацюванню рекомендацій зі 
сталого розвитку АРК у сфері міжнаціона-
льних відносин. До складу Ради увійшли 
керівники Верховної Ради Криму, ключових 
міністерств уряду автономії, функціонери 
ПРІК ПРООН, а також представники провід-
них національних общин. При Раді створено 
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також групу наукових експертів, крім того, 
положення про Раду має пункт про активну 
співпрацю з ПРІК ПРООН, при якій створю-
ється аналітична група, що проводить дос-
лідження за пропозиціями Ради. Принципо-
во важливо, що до складу Ради залучено 
серед інших також керівництво меджлісу 
кримськотатарського народу, що є важли-
вим чинником налагодження продуктивного 
діалогу з питань міжнаціональних відносин у 
Криму. 

Рада з людської безпеки і розвитку при 
Голові Верховної Ради АРК не є повністю 
зорієнтованою лише на міжнаціональні від-
носини, але вони є ключовими в її діяльнос-
ті. Основними завданнями Ради є, згідно з 
положенням про неї, моніторинг соціально-
економічної, політичної і міжнаціональної 
ситуації в АРК та вироблення рекомендацій 
з найважливіших питань з метою їх пода-
льшої реалізації. 

З часу створення Радою проведено два 
засідання з актуальних питань життя регіо-
ну, одне з яких – з проблеми земельних від-
носин – з урахуванням кримської специфіки 
прямим чином пов’язано з міжнаціональни-
ми відносинами і зазвичай розглядається як 
таке, що визначає ключові аспекти клімату 
міжнаціональних відносин. Крім того, як нам 
відомо, аналітичною групою ПРІК ПРООН 
підготовлено аналітичне дослідження саме 
з питань міжнаціональних відносин у Криму 
для розгляду на засіданні Ради, але воно 
було повернуто на доопрацювання. Таким 
чином, чергове засідання цього консульта-
тивно-дорадчого органу при представниць-
кому органі влади Криму в будь-якому ви-
падку буде присвячено міжнаціональним 
відносинам у регіоні. 

Слід зазначити, що первинно консульта-
тивно-дорадча Рада із забезпечення людсь-
кої безпеки та розвитку за сприяння ПРІК 
ПРООН була створена при Раді Міністрів 
АРК у 2003 р., з аналогічними повноважен-
нями і завданнями (у тому числі і щодо 
встановлення міжнаціональної злагоди), 
але подальшого розвитку ця інституція не 
набула [11]. 

Також в АРК спостерігалася практика 
створення своєрідних міжнаціональних рад 
на базі громадської ініціативи, поза межами 
державних органів влади. До складу таких 
рад добровільно входили республіканські 
національні і національно-культурні товарис-
тва з метою розширення діалогу з актуаль-
них питань міжнаціональних відносин і дія-
льності національних об’єднань. Тут слід на-
звати, наприклад, Асоціацію національних 
товариств і общин, Кримський республікан-
ський фонд міжнаціональної злагоди, Крим-
ський дім миру і дружби народів. Їх діяльність 
тією чи іншою мірою підтримувалася органа-
ми влади. Але, по-перше, вони мали в окре-

мих випадках досить широке, але не повне 
представництво з боку національних общин 
Криму, по-друге, в основу їх діяльності було 
покладено ентузіазм, який з часом був виче-
рпаний, і з цієї та інших причин діяльність 
таких громадських об’єднань була згорнута. 
Глобальних завдань щодо вирішення про-
блем формування клімату міжнаціональних 
відносин у Криму вони не виконали, але ло-
кальні питання щодо практичної діяльності 
національних товариств вирішували. 

Повертаючись до питання відмінності 
Криму від інших регіонів України саме за 
ознакою етнічної складової регіонального спі-
втовариства, ми відзначаємо, що питання мі-
жнаціональних відносин не є системоутворю-
вальним у формуванні регіональних механіз-
мів внутрішньої політики в областях країни, 
яким властиве моноетнічне населення. Пи-
тання міжнаціональних відносин у цих облас-
тях не є проблемним, і для їх вирішення нема 
підстав залучати додаткові механізми, крім 
тих, що передбачені функціонуванням підроз-
ділів з питань міжнаціональних відносин у ре-
гіональних органах влади. Однак і в регіонах, 
яким притаманна багатокольорова палітра 
етнічних спільнот, зокрема Закарпатській, 
Одеській областям, місту Києву, ми на знайш-
ли ознак застосування широкої практики за-
лучення громадських організацій до обгово-
рення питань міжнаціональних відносин. Мо-
жливо, це пов’язано з тим, що в цих регіонах 
етнічні спільноти не є активними суб’єктами 
політичного життя такою мірою інтенсивності, 
як це притаманне Криму. 

Водночас, наприклад, у Російській Феде-
рації, для якої характерна поліетнічність на 
рівні регіонів, практика створення при міс-
цевих адміністраціях консультативно-дорад-
чих органів з міжнаціональних питань до-
сить поширена. У цьому випадку досвід Ро-
сії, яка має схожу з Україною структуру сус-
пільних відносин (через загальне минуле, 
ментальний архетип “багатонаціональної 
спільноти” тощо), становить інтерес для 
нашого дослідження. 

Відповідно до завдань з реалізації дер-
жавної етнонаціональної політики Російської 
Федерації в суб’єктах федерації, а також 
територіальних одиницях більш низького 
рівня формувалися відповідні інститути – 
міжнаціональні консультативні ради при гу-
бернаторах, обласних адміністраціях тощо. 
Не розглядаючи і не аналізуючи їх діяльнос-
ті, зазначимо, що за структурою ці ради 
складаються з керівників відповідних адміні-
страцій, профільних фахівців, а також пред-
ставників місцевих національних товариств. 
За мету вони ставлять координацію діяль-
ності із захисту прав народів, реалізації їх 
потреб та інтересів, виявлення і запобігання 
міжнаціональним конфліктом на відповідній 
території. 
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Наприклад, Міжнаціональна консульта-
тивна рада при уряді Москви, що створена у 
2001 р. як консультативно-дорадчий орган з 
метою підвищення ефективності реалізації 
державної національної політики Російської 
Федерації у місті Москва, згідно з установ-
чими документами покликана сприяти за-
безпеченню в столиці Росії атмосфери між-
національного миру і злагоди, а також брати 
участь у підготовці програм, нормативно-
правових документів зі збереження та роз-
витку національних мов і культур, консуль-
тувати органи виконавчої влади з націона-
льних питань, здійснювати підтримку діяль-
ності громадських об’єднань, які мають на-
ціонально-культурну спрямованість [12]. 

Повертаючись до теми дослідження, за-
значимо, що існування такої інституції, як 
Міжнаціональна рада при Раді Міністрів 
АРК, інших дорадчих органів при органах 
влади в Криму відповідає практиці, що при-
таманна територіям з багатонаціональним 
складом населення, де у зв’язку з цим ная-
вні певні суспільні суперечності. 

IV. Висновки 
Таким чином, враховуючи загалом конс-

труктивну роль громадських органів, необхід-
но зробити висновок про перегляд самої фі-
лософії подібної Міжнаціональної ради з ура-
хуванням специфіки міжнаціональних відно-
син у Криму. Потрібно визнати, що такий ор-
ган не здатний забезпечити повний вплив на 
політичні процеси, що модулюються за учас-
тю основних національних общин. Як інстру-
мент реалізації органами влади завдань, 
спрямованих на задоволення інтересів гро-
мадян за національною ознакою, підтримку і 
розвиток національних общин, Міжнаціональ-
на рада цілком здатна проводити продуктивну 
діяльність згідно зі своїм статусом, але потре-
бує зазначеного ідейного вдосконалення. 

З метою вдосконалення діяльності системи 
громадських дорадчих органів при органах 
влади в Автономній Республіці Крим ми може-
мо запропонувати застосування певних меха-
нізмів змін ідеологічного (як визнання мети ро-
боти всієї системи) і практичного (формування 
процесу роботи системи) характерів. 

Перш за все, необхідно визнати ство-
рення Міжнаціональної ради при Раді Мініс-
трів АРК, інших громадських органів з наці-
ональних питань при органах влади конс-
труктивним та відновити їх активну діяль-
ність. Виходячи з цього, ми отримуємо підс-
тави для подальшого обговорення пробле-
ми. 

Далі доцільно відокремити в завданнях, 
що покладені на зазначену Раду, вирішення 
питань глобального та прикладного харак-
теру; залишити за межами її компетенції 
проблеми політичної спрямованості, за ра-
хунок чого зосередити увагу на питаннях 
підтримки діяльності національних та націо-

нально-культурних общин (товариств), об-
говоренні та розробці програм, спрямованих 
на рівноправне задоволення законних інте-
ресів етнічних спільнот у регіоні. 

Доцільно поширити практику скликання 
громадських консультативно-дорадчих ор-
ганів з питань міжнаціональних відносин при 
органах влади на рівні міста, району. 

З метою відходу від упередженого та 
“аматорського” ставлення до обговорення 
проблем міжнаціональних відносин необ-
хідно ширше залучати до вироблення рі-
шень Міжнаціональної ради наукових спеці-
алістів; проводити моніторинги, соціологічні 
та інші дослідження з метою отримання не-
упереджених даних відносно діагностики 
міжнаціональних відносин. 

Необхідно покласти на Міжнаціональну 
раду завдання зі сприяння міжнаціональній 
толерантності, вироблення механізмів та їх 
поширення відносно запобігання поширен-
ню міжетнічної, релігійної ворожнечі, націо-
нальному екстремізму, що є актуальним у 
ситуації, яка склалася у світі. У цьому випа-
дку позиція громадськості є якщо не вирі-
шальною, але дуже важливою. 

Для отримання альтернативних даних та 
використання всіх форм співпраці органів 
влади із громадськістю доцільно періодично 
(систематично) розглядати проблемні пи-
тання міжнаціональних відносин з іншими 
громадськими консультативно-дорадчими 
органами при органах влади, зокрема таки-
ми, що мають загальну спрямованість; іні-
ціювати депутатські слухання у місцевих 
радах відповідного рівня з актуальних пи-
тань міжнаціональних відносин з викорис-
танням під час їх проведення колективної 
позиції, виробленої членами Міжнаціональ-
ної ради. 

Застосування вищезгаданих методів спри-
ятиме як максимальному залученню громад-
ськості до участі у державних справах, так і 
більш продуктивному використанню громад-
ських консультативно-дорадчих органів при 
органах влади, найбільш повному задово-
ленню законних інтересів громадян, які спів-
відносять себе з певними етносами, та об-
стоюванню інтересів об’єднань громадян за 
національною ознакою, їх мовних, культур-
них та інших пріоритетів. 
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І. Вступ 
Національне відродження України харак-

теризується особливим інтересом до історії 
театральної культури, яка завжди була важ-
ливою складовою духовного життя. 

Важливим методологічним засобом дос-
лідження державної політики в Україні в га-
лузі театрального мистецтва новітньої доби 
є принцип розвитку, який орієнтований на 
здійснення аналізу еволюції механізму від-
носин держави і театру на всіх основних 
етапах проведення державної політики у 
театральній справі. Довгий час Україна пе-
ребувала у складі СРСР, і цей період харак-
теризується різноманітністю процесів у теа-
тральній сфері, які потребують наукового 
переосмислення з погляду сьогодення. 

У період існування СРСР переважала 
концепція, згідно з якою, всі відносини в кра-
їні регулювалися державою, – ні вільна кон-

куренція, ні закон попиту і пропозиції не 
вважалися ефективними. Як пріоритет ви-
сувалися принципи та інтереси “народної 
казни”, централізованих методів планування 
згори вниз. Планування розглядалося як 
основа управління соціалістичною економі-
кою, нерозривно пов’язаною із системою 
стимулювання. Держава робила все, щоб не 
дати розвитку підприємництву, визначаючи 
все самостійно. Театр не був у цьому сенсі 
винятком. Усі сфери діяльності театру – від 
економіки до художньої політики – регулю-
вала держава. Вони перетворилися на ма-
лоефективний, стримувальний, неповорот-
кий механізм, що природно позначалося і на 
творчому розвитку [3]. 

У складному процесі розвитку правового 
регулювання відносин у сфері театру в пе-
ріод СРСР виділяють декілька етапів [1–3]. 
На першому етапі – 1917–1938 рр. – ство-
рюється правова основа діяльності центра-
льних органів управління. Відбувається зро-
щення партійних і державних органів. Дире-
ктивні органи розробляють державну куль-
турну політику, основним принципом якої 
був тоталітарний політико-ідеологічний кон-
троль за діяльністю театрів. 

У 1939–1956 рр. система централізовано-
го партійно-державного керівництва творчою 
діяльністю здобуває свого подальшого роз-
витку. У цей час створюються нові централі-
зовані органи управління. Втім, зміни органі-
заційних форм управління не позначилися на 
змісті партійно-державного керівництва. 


