
 1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Історичний факультет 

Кафедра етнології та краєзнавства 
 

Національна спілка краєзнавців України  
Київська міська організація 

 

Софійський університет «Св. Климент Охридський» 
Історичний факультет  

Кафедра етнології 
 
 
 

ДРУГІ 
КИЄВОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ:  

ІСТОРІЯ ТА ЕТНОКУЛЬТУРА 
 

До 100-річчя Української революції 1917–1921 рр.  
 
 
 

Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної конференції 

 
 
 
 
 
 

 
 

Київ  2017 
 



 464 

стосунків між людьми [5, с. 87-89]. Міські великодні традиції, 
і серед них оригінальні київські, збережені в київських роди-
нах, збагачують українську духовну культуру, та можуть бути 
основою сучасної творчості українців. Великдень для киян, 
безумовно, був і залишається одним з основних релігійних 
свят.  
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Світлана Дмитрук (м. Київ) 

Правове забезпечення умов для відродження  
і розвитку культури етнічних спільнот у Києві 
На забезпечення умов для відродження культури етнічних 

спільнот, розвиток міжетнічних стосунків і зростання актив-
ності процесів у етнонаціональній сфері суттєво впливають 
особливості міста Києва як столиці. Зокрема, столиця є зоною 
активних міграційних переміщень. Це стимулює формування 
громадських об’єднань національно-культурного спрямування 
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як виразників інтересів відповідних спільнот. З кожним роком 
збільшується їх кількість, постійно зростає їх членство, мас-
штабність культурологічних заходів, активізується їхня участь 
у суспільних процесах. 

Для створення належних умов і стимулювання відродження 
етнічної самобутності різних етносів базовим є Закон України 
«Про національні меншини в Україні» [1], який визначив 
правові засади державної політики стосовно міжнаціональних 
відносин і прав національних меншин України в задоволенні 
соціальних потреб, відродженні, збереженні та розвитку куль-
тур, мов і традицій.  

Із метою досягнення більшого єднання між народами для 
збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їх 
спільним надбанням, держави-члени Ради Європи та інші дер-
жави підписали 1995 р. у Страсбурзі Рамкову конвенцію про 
захист національних меншин [2, с. 378]. Одним із засобів 
досягнення цієї мети є збереження та подальше здійснення 
прав і основних свобод людини. В тексті Конвенції, яку Ук-
раїна ратифікувала, йдеться про те, що плюралістичне та 
справді демократичне суспільство має не тільки поважати 
етнічну, культурну, мовну та релігійну самобутність кожної 
особи, яка належить до національної меншини, а й створювати 
відповідні умови для виявлення, збереження та розвитку цієї 
самобутності. 

Конституція України закріпила цю правову норму в статті 
11, у якій йдеться, що «…держава сприяє розвиткові етнічної, 
культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних 
народів і національних меншин України» [3, ст. 141]. 

Учасники парламентських слухань на тему: «Роль, значення 
та вплив громадянського суспільства на формування етно-
національної політики єдності в Україні», що відбулися 11 
березня 2015 р., визнали безумовну пріоритетність порушеної 
проблематики та нагальність провадження консолідаційної 
державної політики у поліетнічному, багатоконфесійному укра-
їнському суспільстві [4]. 

Визначення проблем у сфері міжнаціональних відносин у 
столиці ґрунтується на результатах аналізу підсумків вико-
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нання міської цільової програми «Київ етнічний» на 2012–
2015 рр., затвердженої рішенням Київської міської ради від  
05 квітня 2012 року № 387/7724 [5, с. 5], та дослідженні тен-
денцій етнонаціонального і етнокультурного розвитку столиці. 

Основними завданнями міської цільової програми «Київ 
етнічний» на 2012–2015 рр. було визначено: удосконалення 
механізмів задоволення культурних, освітніх, інформаційних 
та інших потреб осіб, які належать до національних меншин  
і проживають у м. Києві; піднесення ролі виховання, форму-
вання толерантності у навчальних закладах, посилення відпо-
відальності суб’єктів виховання за здійснення цього процесу; 
проведення культурних, освітніх та інших заходів, спрямова-
них на задоволення гуманітарних потреб осіб, які належать до 
національних меншин і проживають у м. Києві; заохочення 
діяльності та активізація роботи інших органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування з культурно-освіт-
німи, мистецькими та іншими громадськими організаціями на-
ціональних меншин. 

Комплексний характер і взаємопов’язаність завдань роз-
витку зазначених напрямів сфери культури обумовив необ-
хідність розробки відповідної Комплексної міської цільової 
програми «Столична культура 2016–2018», складовою якої є 
міська цільова програма «Київ етнічний», прийнята 14 квітня 
2016 р. рішенням Київської міської ради № 323/323 [6, с. 2]. 
Фінансове забезпечення виконання заходів програми здійсню-
ється за рахунок коштів бюджету м. Києва в межах загального 
обсягу видатків, передбачених у бюджеті міста Києва на від-
повідні роки. 

Для забезпечення реалізації у м. Києві Європейської хартії 
регіональних мов або мов меншин надається сприяння у ство-
ренні належних умов діяльності недільних шкіл, функціону-
ванню курсів рідної мови для осіб, які належать до націо-
нальних меншин столиці.  

Національно-культурним громадам міста Києва надається 
сприяння у проведенні заходів, присвячених знаменним по-
діям з історії національних меншин, їх національних свят, 
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фестивалів, життя і творчості відомих діячів культури та мис-
тецтв тощо. 

Усі заходи та проекти, що реалізуються Київською міською 
владою у сфері міжнаціональних відносин, завжди соціально 
орієнтовані, спрямовані на вирішення нагальних проблем роз-
витку територіальної громади Києва. 

Головні завдання чинного законодавства у сфері міжнаціо-
нальних відносин виконуються – фактів обмеження прав і 
свобод за національною ознакою, проявів національної нетер-
пимості та загострення міжнаціональних відносин у місті 
Києві не виявлено. 

Відзначаючи позитивні тенденції у зазначеній сфері, до-
цільно зазначити наявність проблем. Серед основних: суттєве 
недофінансування заходів уповільнює не лише реалізацію 
Програми, а й виконання Закону України «Про національні 
меншини України»; не реалізується практика надання націо-
нально-культурним товариствам приміщень соціально-куль-
турного призначення, що перебувають у державній та кому-
нальній власності, для проведення ними культурно-просвіт-
ницьких заходів; не повністю задовольняються потреби націо-
нальних меншин засобами масової інформації, підручниками, 
довідковою та художньою літературою мовами національних 
меншин.  

За сучасного складного політичного та соціально-еконо-
мічного становища вагому роль набуває програмно-цільовий 
підхід у забезпеченні реалізації стратегічних цілей державної 
політики у сфері культури, зокрема: підтримка розвитку 
етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх 
корінних народів і національних меншин, що проживають у 
столиці; забезпечення міжнаціонального та міжконфесійного 
діалогу і злагоди. 
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Оксана Сморжевська (м. Київ) 

Язичницький простір Києва: сучасні інтерпретації 
історико�культурного спадку 

Яскравим прикладом трансформаційних процесів у сучас-
ному світі став релігійний постмодернізм. Однією з його ха-
рактерних рис є формування нових релігійних систем і кон-
цепцій. Попри те, що «сучасна епоха видається, як ніколи 
раніше, пронизаною наукою, вона виявляє все більше рис, що 
споріднюють її з деякими, здавалося б, давно минулими віками 
історії. <…> Ці процеси відродження світоглядів і способів 
діяльності, характерних для далекого минулого, ніби натяка-
ють на нове, відмінне від сьогоднішнього дня, майбутнє, яке 
можна назвати новою магічною епохою». Не варто цього 
лякатися чи намагатися уникати, адже «нова магічна епоха в 
різноманітті її проявів відновлює права магії, як однієї з форм 
людського пізнання і дії». Така ситуація не є запереченням чи 
применшенням ролі й значення науки та розвитку загалом. 
Вона лише розширює межі пізнання дійсності й збагачує світ 
людини та людину в світі [1, с. 40]. На початку третього 
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