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National  Societies  Council,  the  Council  of  Nationalities  NRU  NMCT,

"Wiedergeburt" Republican Association Greeks.

Одним  із  найважливіших  завдань  після  проголошення  Україною

незалежності  було забезпечення прав  національних меншин республіки на

активну участь в усіх органах державної влади. Оскільки вже на початок 1991

року в УРСР діяло 87 національно-культурних товариств,  в  тому числі  22

єврейських,  8  російських,  8  польських,  6  болгарських,  5  вірменських,  4

грецьких, 3 німецьких, по 2 кримськотатарських, караїмських, молдовських і

румунських  [4],  то  держава  зобов’язана  була  долучити  представників

національних меншин до процесу державного управління.

У зв’язку  з  цим Постановою Кабінету  Міністрів  України  № 79  від  9

липня  «Про  утворення  Комітету  у  справах  національностей  при  Кабінеті

Міністрів УРСР» [3] було у творено реальний механізм реалізації державної

етнонаціональної політики. 

Варто  зауважити,  що  державним  інституціям  у  галузі  етнополітики

присвятили  вже  свою  увагу  відомі  вітчизняні  науковці.  Серед  них  на

особливу  увагу  заслуговують  праці  Н.  Гавради  «Інституційна  складова

реалізації державної етнополітики: центральний та регіональний виміри», де

авторка  здійснила  аналіз  та  функціонування  інституцій  етнополітичного

менеджменту  в  Україні  [2]  та  В.  Котигоренка  «Становлення  державного

етнополітичного  менеджменту  в  Україні»,  де  автор  зосередив  увагу  на

понятті  «етнополітичного  менеджменту»  та  визначив  організаційну

структуру державних інститутів управління у галузі етнополітики. Водночас

В.  Котигоренко  виділив  значні  недоліки  та  мінливість  в  діяльності  цих

органів частково торкаючись ролі самих національно-культурних товариств у

цьому процесі. Проте, автор упевнено наголошує на необхідності активного

залучення самих етнічних спільнот та їх організацій до процесу ухвалення та

реалізації  важливих  для  них  рішень  [4].  Частково  політичну  активність

національно-культурних  товариств  розглядала  у  публікації  «Національно-



культурні  товариства  у  життєвому  просторі  держави»  Н.  Барановська  [1].

Однак,  більш  детально  це  питання  вивчала  Лойко  Л.  у  статті  «Державна

етнополітика  і  політична  суб єктивація  національних  меншин  України».ʼ

Авторка охарактеризувала особливості становлення національних меншин як

суб’єктів політики, де помітне місце відводить органам державної виконавчої

влади,  у  тому  числі  й  Державному  комітету  України  у  справах

національностей  та  міграції  [5].  Водночас,  більшість  науковців  в  міру

окресленої тематики не досліджують специфіки співробітництва організацій

національних  меншин з  Комітетом  у  справах  національностей,  що  значно

актуалізує дану проблему.

Метою  дослідження  є  процес  розробки  теоретичних  та  виконання

практичних заходів  по задоволенню потреб національних меншин України

створених  спільно  представниками  організацій  національних  меншин  та

Комітетом у справах національностей.

Розглядаючи  особливості  політичної  участі  національних  меншин  у

Комітеті у справах національностей при Кабінеті Міністрів України (КМУ)

варто  зауважити,  що  одним  із  найважливіших  завдань  Комітету  було

сприяння  проведенню  кадрової  політики,  спрямованої  на  забезпечення

представництва  громадян  України  різних  національностей,  з  урахуванням

їхніх ділових і професійних якостей в органах державного і господарського

управління [6, арк. 1]. 

Водночас,  Комітет  у  справах  національностей  при  КМУ  під  час

виконання покладених на нього функцій мав взаємодіяти з іншими органами

державного  управління  України,  а  зокрема,  органами  місцевого

самоврядування та з національними громадськими об’єднаннями [15, арк. 2].

Виходячи  з  того,  що  на  Комітет  покладалося  завдання  брати  участь  у

розробці  проектів  нормативних  актів,  що  стосуються  міжнаціональних

відносин [15, арк. 3] представники найвпливовіших організацій національних

меншин  (кримських  татар,  євреїв  тощо)  розгорнули  активну  політичну

боротьбу за своє представництво у органах державної влади всіх рівнів. До



такої  боротьби  їх  спонукав  і  той  факт,  що для  погодження  різноманітних

інтересів  національних  меншин  при  Комітеті  мав  створюватися  дорадчий

орган – Рада з національних питань [15, арк. 5].

Можливості такого політичного представництва призвели до того, що на

момент  утворення  Комітету  у  середовищі  інституційних  представництв

національно-культурних  товариств  виникло  ряд  протиріч.  Причиною  цих

непорозумінь стало прийняття Постанови Ради Міністрів УРСР від 2 серпня

1990  р,  №  168  «Про  реєстрацію  Статуту  Ради  національних  товариств

Української  РСР».  Згідно  цієї  постанови  Рада  національних  товариств

зареєструвала свій Статут,  ухвалений на установчих зборах 6 лютого 1990

року.  Авторами  Статуту  було  проголошено,  що  засновниками  Ради  є

національні товариства УРСР, причому конкретного переліку цих товариств

зазначено  не  було.  У  такий  спосіб,  частина  національно-культурних

товариств, яка увійшла до Ради, отримала виключне право на статус «єдиного

органу громадськості на території УРСР», право на реєстрацію і створення

товариств, що утворюються. Тим самим всі нові товариства від початку свого

утворення потрапляли у пряму залежність від Ради. Крім того, до цієї Ради

увійшли переважно ті товариства, які орієнтувалися на ЦК КПУ [16, арк. 100-

101].

Така  політика  УРСР викликала  обурення  у  середовищі  представників

Ради Національностей Народного Руху України (РН НРУ), які також прагнули

представляти національно-культурні товариства у органах державної влади.

Підтвердженням цих протиріч є доповідна записка до ЦК КПУ підготовлена

19 квітня 1991 р В. Острогинським та О. Смолянниковим (№792/105), в якій

чітко визначено курс на конфронтацію з тими товариствами, що підтримують

Рух та інші не компартійні політичні структури,  – і водночас на підтримку

товариств,  які  підтримують КПУ. За наслідками записки тодішній Перший

секретар ЦК КПУ С. Гуренко, 21 квітня 1991 р. дав доручення цілому ряду

членів  ЦК  КПРС,  які  займали  відповідальні  посади  щодо  здійснення

запропонованих в ній заходів [16,  арк.  100-101].  Посиленню невдоволення



сприяв  і  той  факт,  що  4  вересня  1991  р.  Л. Кравчук  провів  зустріч  з

представниками  національно-культурних  товариств,  які  співпрацюють  з

Радою  національних  товариств  України,  очолюваною  І.  Левітасом  [17,

арк. 96].

Активне  співробітництво  Ради  національних  товариств  України  з

вищими  органами  державної  влади  спонукало  Раду  національностей  НРУ

провести  конференцію  «Національні  товариства  України:  проблеми

відродження  і  сучасність»,  на  яку  було  запрошено  й  Голову  комісії  з

національних питань при КМУ Ю. Олененка [17, арк. 96]. Цей факт лише

посилив суперництво представників Ради національних товариств України та

Рада  національностей  НРУ  за  представництво  у  діяльності  органів  вищої

влади.

Про це, зокрема, свідчать висновки конференції «Національні товариства

України:  проблеми  відродження  і  сучасність»,  в  яких  зазначалося,  що

затягується справа з представництвом національних груп в органах влади та

підготовкою кадрів на терені відродження культур. Ставилося за мету увійти

до Верховної Ради України (ВРУ) з пропозицією про створення в радах всіх

рівнів структур у справах, що стосуються інтересів всіх національних груп

[18, арк. 98-99].

Не  дивлячись  на  конфронтацію  між  Радою  національних  товариств

України  та  Радою  національностей  НРУ  за  дорученням  Голови  ВРУ  –

Кравчука  Л.  (від  19  вересня  1991  р.  №01-12/41)  Комітет  у  справах

національностей при КМУ спільно з національно-культурними товариствами

підготував  проект  постанови  КМУ  про  створення  Центру  національних

культур України у м. Києві [7, арк. 48-49]. Основною Центру було сприяння

розвитку  національних  культур  усіх  народів  України.  Зокрема,  спільно  з

зацікавленими державними органами, громадськими організаціями, творчими

спілками та  асоціаціями,  вітчизняними та  зарубіжними культурологічними

установами, фондами, закладами культури Центр мав здійснювати розробку

спеціальних  програми  творчої  діяльності,  матеріальної  та  організаційної



підтримки заходів, що покликані сприяти розвитку культур і  традицій всіх

національних груп, які мешкають на території України та за її межами [7, арк.

49].  Варто  зауважити,  що  Центр  став  пріоритетним  для  громадсько-

політичної діяльності більшості організацій національних меншин, оскільки

загальне керівництво Центром мали здійснювати колегія Комітету у справах

національностей при КМУ спільно з національно-культурними товариствами

[7, арк. 49].

У цей період суперництво за представництво у органах державної влади

перебувало на початковому етапі свого становлення, тому не набуло значного

резонансу.  Основу  ж  змісту  громадсько-політичної  діяльності  організацій

національних меншин на початку 1990-х рр.  складали невирішені нагальні

питання,  що  стосувалися  їх  соціально-економічного,  правового,

матеріального,  культурного  та  духовного  забезпечення.  Саме  з  приводу

вирішення  цих  питань  національні  меншини  вступали  у  відносини  з

Кабінетом Міністрів України (КМУ), Комітетом у справах національностей

при КМУ та іншими органами виконавчої влади, маючи при цьому у їх складі

подекуди свої представництва в особі окремих індивідів, або цілих товариств.

Зокрема,  вже  з  серпня  1991  р.  Республіканське  товариство  греків

поставило перед Радою Міністрів  УРСР ряд вимог з  метою організації  та

функціонування  навчальних  закладів,  фестивалю  культури  та  мистецтва,

національного  театру,  поліграфічної  бази,  відкриття  прямого  залізничного

зв’язку Київ-Афіни, висвітлення Республіканським телебаченням діяльності

цього  товариства,  забезпечення  його  автотранспортом,  а  також  надання

грекам, які  самостійно повертаються до Криму, фінансової та матеріальної

допомоги й виділення їм земельних ділянок для індивідуального будівництва

житла тощо. У зв’язку з цим Міністерство освіти та Донецький облвиконком

сприяли відкриттю 19 факультативних груп по вивченню новогрецької мови

при загальноосвітніх школах у новому навчальному році. А на вересень 1992

р.  за  допомогою Мінкультури УРСР у  м.  Донецьку  планувалося  провести

фестиваль культури і мистецтва греків України [8, арк. 3]. Крім того, на Раду



Міністрів  Кримської  АРСР  разом  з  відповідними  міністерствами  і

відомствами республіки покладалося завдання розробити і внести до КМУ

конкретну програму з вирішення питання індивідуального будівництва житла

та виділення земельних ділянок сім’ям греків, що самостійно повертаються

до Криму [8,  арк.  4].  Відзначимо,  що відсутність такої програми з  питань

організованого  повернення  греків  до  Криму  не  давала  їм  змоги  отримати

необхідну  фінансову  та  матеріально-технічну  допомогу,  що  у  свою  чергу

підривало міжнаціональну злагоду в країні.

Після  здобуття  Україною  незалежності  активізували  свої  громадсько-

політичні  вимоги  і  представники  єврейських  національно-культурних

товариств.  На  рівні  вищих  виконавчих  органів  влади  Республіканським

товариством єврейської культури (Левітас І.) було запропоновано відзначити

увічнення  пам’яті  жертв  фашизму  серед  єврейського  громадянського

населення від час Великої вітчизняної війни. Зокрема, йшлося про створення

у  ході  підготовки  до  відзначення  дійства  урядового  оргкомітету  «Пам’ять

жертв фашизму на Україні», «Книги пам’яті», встановлення та впорядкування

пам’ятників  і  пам’ятних  знаків  на  місцях  масового  знищення  єврейського

населення  [9,  арк.  67].  Основна  мета  цих  вимог  полягала  у  визнанні  на

державному рівні  геноциду єврейського народу.  Вбачаючи у цьому певний

індивідуалізм  Комісія  з  питань  культури  та  духовного  відродження  ВРУ і

Комітет  у  справах  національностей  вирішили,  що  такі  заходи  необхідно

здійснити  стосовно  всього  мирного  населення  України  незалежно  від

національності.  Тому  на  Товариство  єврейської  культури  спільно  з

Українським товариством охорони пам’яток історії і культури, Організацією

ветеранів України, редколегією Книги пам’яті України покладалося завдання

розробити  та  внести  на  розгляд  до  КМУ узгоджені  заходи  [9,  арк.  67].  З

іншого боку, вшанування лише єврейського народу могло б викликати хвилю

обурення серед інших національностей, у тому числі й корінного населення –

українців, які також понесли колосальні втрати від фашистського геноциду.



Водночас,  унезалежнення  України  супроводжувалося  поверненням  в

місця свого історичного проживання депортованих народів, які в першу чергу

переймалися  соціально-економічними  проблемами,  облаштуванням  та

відновленням  національно-культурних  прав.  Зокрема,  активізувало  свою

громадсько-політичну  діяльність  Українське  республіканське  товариство

радянських  німців  «Відродження»  (Відергебурт),  яке  розробило  низку

пропозицій  стосовно  соціально-економічного  розвитку  півдня  України  та

подало їх на розгляд до Комітету у справах національностей та відповідних

міністерств економіки, с/г,  юстиції,  фінансів,  закордонних справ і  культури

[10, арк. 65], [19, арк. 8-9]. Серед основних вимог німецької національності

України було поширення положення Закону УРСР «Про реабілітацію жертв

політичних репресій на Україні» на всіх німців і членів їх родин, примусово

виселених з України; прийняття господарсько-політичного рішення з питань

організованого повернення німців в Україну [20, арк. 27]; створити при КМУ

комітет по організації повернення німців, надання дотацій, працевлаштування

й  облаштування  німецького  народу  в  Україні  [20,  арк.  28].  Зокрема,

товариство  німців  України  «Відергебурт»  («Відродження»)  в  особі  голови

товариства Айріха Н. з одного боку і Миколаївською та Одеською обласною

Радою  [25,  арк.  225-226], [26,  арк.  221]  Херсонським  та  Запорізьким

державним обласним виконкомом з іншої, підписали протоколи, метою яких

було сприяння розвитку економічного потенціалу області, вирішення питання

трудових питань та створення місць компактного проживання німців [27, арк.

227-228], [28, арк. 229-231]. 

Варто  зауважити,  що  представники  німецької  національної  меншини

активно  залучали  до  вирішення  своїх  проблем  офіційних  представників

німецького  уряду,  які  вели  переговори  на  рівні  вищих  органів  державної

влади  [29,  арк.  76-77].  Тому  з  метою  залучення  до  цих  переговорів

представників від національних меншин Указом Президента України від 23

січня  1992  р.  №  51  було  підтримано  пропозицією  Комітету  у  справах

національностей  при  КМУ  і  Товариства  німців  України  «Відродження»



(Відергебурт) і утворити при Комітеті у справах національностей Українсько-

німецький  фонд  [30,  арк.  233],  до  правління  якого  увійшли  керівники

обласних  осередків  німецьких  товариств  Приходченко  В.  (Донецька  обл.),

Коваленко  Ю.,  Кислер  В.  (Дніпропетровська  обл.),  Карташов  Є.,  Гроут  Г.

(Запорізька обл.), Неклюдов Є., Зандер С. (Республіка Крим), Попович Ю.,

Фукс Е. (Миколаївська обл.), Сєров І., Шнайдер Й. (Одеська обл.), Чабаненко

В., Бонн В. (Херсонська обл.) [31, арк. 89], Плихун Б., Гофман В. (Черкаська

обл) [31, арк. 90].

Державотворчі та суспільно-політичні процеси в УРСР наприкінці 1980-

х  рр.  ХХ  ст.  не  залишили  байдужими  до  громадсько-політичного  життя

країни і  кримських татар,  які  неодноразово намагались прийняти участь у

розподілі  державної  влади.  Зокрема,  у  листі  члена  конституційної  комісії

Верховної  Ради  Кримської  АРСР  Османова  Ю.  від  20  листопада  1991  р.

піднімалось  питання  про  формування  депутатського  корпусу  та

представництва  кримських  татар  у  республіканських  і  місцевих  органах

влади  [21,  арк.  54-55].  Особливу  увага  приділялася  саме  реформуванню

діючого в Криму, «Комітету з питань депортованих народів» [22, арк. 56-57] у

«Комітет – консорціум Крим», що координував би також діяльність служби

міграції.  Пропонувалося,  що у складі  Комітету мала бути збережена група

представників  кримськотатарського  народу.  Окрім  вимог  мінімальної

компетенції,  сам статус  цієї  групи повинен мав  бути підзвітний її  народу,

інформування її членами про належність виконання роботи, постановку через

них  перед  Держкомітетом  ініціатив,  вироблених  національним  рухом.  А

стиль  роботи  Держкомітету  мало  забезпечувати  залучення  і  консолідація

найбільш  кваліфікованих  кадрів  кримських  татар  [23,  арк.  62].  Варто

зауважити,  що  ставлення  кримськотатарської  спільноти  до  реформування

комітету  було  неоднозначним,  оскільки  його  діяльність  мала

вдосконалюватися  на  основі  спільних  підходів  у  середовищі  самих

кримськотатарських організацій, які були дещо різних політичних орієнтацій.



Водночас, у зв’язку з розвитком подій з лютого по серпень 1991 р. до

вищих органів  влади були передані  документи  Народного руху  кримських

татар  (НРКТ),  в  яких  подано  конкретні  пропозиції  про  представництво

кримських  татар  у  депутатському  корпусі  Верховної  Ради  СРСР,  УРСР  і

Кримської  АРСР.  Ця  позиція  зумовлювалася  ще  й  тим,  що  керівництво

Верховної  Ради Кримської  АРСР на чолі  з  тов.  Багровим Н. неодноразово

виступало з заявами, що ніби то «несвідомі» татари не надають пропозицій,

відмовляються від участі в роботі ВР Кримської АРСР. 

Негативно кримські татари поставились і до прийнятої Декларації про

державний  суверенітет  Криму,  носієм  суверенітету  якого  є  міфічний

радянський  народ.  Зокрема,  Регіональна  зустріч  НРКТ  (с.  Грушівка,

Судакського р-н, 07.09.1991 р, 25 учасників), серед яких були В. Абдураімов,

Е. Аппазов, Е. Абібулаєв, Р. Джеппаров, Е. Кучук, А. Османова, І. Лятіфова,

С. Неметов, А. Чекал, С. Мустафаєв, Т. Аметов, А. Хуршутов, Б. Шевкет та

ін. прийняла рішення не визнавати прийняту ВР Кримської АРСР так звану

Декларацію про державний суверенітет Криму і виступила за її відміну (Арк.

[24, арк. 68-69].

Не дивлячись на прагнення НРКР брати активну участь у політичному

житті  країни  питання  створення  депутатського  корпусу  зависло  у  повітрі,

оскільки  Комітет  у  справах  національностей  разом  Міністерство  юстиції

України  і  Комітет  у  справах  депортованих  народів  при  Раді  Міністрів

Кримської  АР  мали  врахувати  ці  пропозиції  при  підготовці  до  наступних

виборів  [21,  арк.  54-55].  У  свою  чергу,  проаналізувавши  пропозиції

Ю. Османова  Комітет  з  питань  національностей  дійшов  висновку,  що  для

формування  депутатського  корпусу,  представництва  кримських  татар  в

республіканських, місцевих органах влади, потрібно вдосконалити існуючий

механізм виборів. В якому провідною повинна бути розстановка політичних

сил, демографічна ситуація, поява нових лідерів, які могли б забезпечити собі

підтримку  серед  представників  усіх  національностей  [22,  арк.  56].  Таким

чином, кримські татари не змогли забезпечити собі повноцінного політичного



представництва. Водночас, щоб забезпечити собі підтримку серед населення

різних  національностей,  зокрема,  кримських  татар  потрібно  було  мати

українське громадянство, через відсутність Закону України про громадянство

значна  частина  національних  меншин,  що  поверталися  у  місця  свого

історичного  проживання  громадянства  не  мали,  що  у  свою  чергу

перешкоджало брати активну участь у політичному житті країни. 

Незважаючи  на  значні  недоліки  держави  у  сфері  міжнаціональної

політики 13 лютого 1992 р. при Комітеті у справах національностей при КМУ

було  створено  Державний  дослідницький  та  культурологічний  центр

національних культур [12, арк. 1-а]. Він мав проводити роботу, спрямовану на

задоволення  соціально-економічних  і  духовних  потреб,  відродження  й

розвитку  в  Україні  культур,  мов  і  традицій  національних громад,  а  також

української  діаспори,  проведення  досліджень,  пов’язаних  з  цими

проблемами.  Особливо  характерним  для  громадської  діяльності  є  те,  що

представники  Центру  спільно  зацікавленими  державними  органами,

громадськими  організаціями,  творчими  спілками  та  асоціаціями,

вітчизняними  та  зарубіжними  культурологічними  й  дослідницькими

установами,  фондами,  закладами  культури  мали  змогу  розробляти  та

втілювати в життя спеціальні програми з [13, арк. 2] дослідницької, науково-

методичної,  творчої,  матеріальної  та  організаційної  підтримки  заходів,

покликаних сприяти розвитку національних громад України [13, арк. 3].

Основним недоліком,  державної  міжнаціональної  політики,  на момент

створення  Центру,  була  відсутність  чіткої  концепції  розвитку  культур

національних меншин країни. З цією метою було створено науково-дослідну

робочу групу, до складу якої увійшли І. Ляшенко – доктор мистецтвознавства;

В. Наулко – доктор історичних наук; С. Грица – доктор мистецтвознавства; О.

Семашко – доктор мистецтвознавства,; Б. Чирко – кандидат історичних наук,

науковий  співробітник  Інституту  національних  відносин  і  політології  АН

України. Основним їх завданням було розробити та подати на розгляд проект



Концепції розвитку культур національних меншин України до 1 вересня 1992

року [14, арк. 6].

Поряд із теоретичними засадами розвитку міжнаціональних відносин в

незалежній  Україні  постало  питання  розробки  та  прийняття  відповідної

нормативної  бази.  Розробкою  цих  документів  мав  займатися  Комітет  у

справах  національностей  при  КМУ  разом  з  міністерствами  юстиції  і

закордонних справ, Академією наук України з урахуванням пропозицій, що

надійшли від місцевих державних органів, а також національно-культурних

товариств.  В  результаті  спільної  праці,  вже  на  середину  1991  р.  було

підготовлено проект Закону України «Про національні меншини в Україні»,

який значно розширив політичні права національних меншин [11, арк. 57].

Зокрема,  у  статті  5  вказувалося,  що  у  Верховній  Раді  України,  в  разі

необхідності – в місцевих Радах народних депутатів, діють постійні комісії з

питань міжнаціональних відносин. А місцевих органах державної виконавчої

влади можуть створюватися відповідні структурні підрозділи. При місцевих

Радах  народних  депутатів  могли  утворюватися  і  функціонувати  на

громадських засадах дорадчі органи з представників національних меншин.

Порядок формування цих органів визначався відповідними Радами народних

депутатів.  Водночас,  центральним  органом  державної  виконавчої  влади  у

сфері  міжнаціональних  відносин  мало  стати  Міністерство  у  справах

національностей України при, якому мав функціонувати як дорадчий орган

Рада  представників  громадських  об’єднань  національних  меншин  України

[32, арк. 263].

Крім того, у статті 9 зазначалося, що громадяни України, які належать до

національних меншин, мають право, відповідно обиратися або призначатися

на  рівних засадах  на  будь-які  посади  до  органів  законодавчої,  виконавчої,

судової  влади,  місцевого  і  регіонального  самоврядування,  в  армії,  на

підприємствах,  установах  і  організаціях  [32,  арк.  264].  Прийняття  цього

Закону  та  прописаних  у  ньому  норм  значно  активізувало  громадсько-

політичну діяльність національних меншин.



У  результаті  проаналізованого  матеріалу  можна  дійти  висновку,  що

процес  створення  незалежної  Української  держави  створив  демократичні

передумови  не  тільки  для  культурного,  духовного,  економічного,

національного відродження національних меншин України, а й для широкої

громадсько-політичної  діяльності  більшості  організацій  національних

спільнот.

Утворення Комітету у справах національностей при КМУ свідчить про

активну  співпрацю  більшості  національно-культурних  товариств  з

керівництвом  Комітету.  Важливим  є  той  факт,  що  на  цьому  етапі

співробітництва  в  основі  цих  двосторонніх  відносин  лежали  питання

національного,  соціально-економічного,  фінансового,  матеріального  та

духовного задоволення потреб більшості національних спільнот. Питання ж

участі національних меншин при розподілі держаної влади на початковому

етапі були чітко несформованими та наштовхувалися на ряд суперечностей: 

По-перше,  Україна  не  мала  власної  обширної  нормативної  бази  по

задоволенню  таких  потреб  національних  меншин,  зокрема,  Закону  про

громадянство; 

По-друге,  на  політичне  представництво  претендували  переважно

кримські  татари  та  німці,  які  поверталися  з  місць  депортацій  і  прагнули

задовольнити всі свої потреби й відразу;

По-третє,  складною  була  ситуація  у  міжнаціональному  середовищі,

зокрема, розгорілося суперництво за політичне представництво національних

товариств  у  органах  вищої  державної  влади  між  Радою  національних

товариств, яка була більш провладною, а частково й комуністичною та Радою

національностей Народного Руху України, яка фактично була в опозиції;

По-четверте,  надання  широких  владно-політичних  прав  більшості

національних меншин несло певну загрозу територіальній цілісності України.

Не всі представники національних меншин були прихильниками незалежної

України,  часто спостерігались прояви сепаратизму серед угорців,  та  русин

Закарпаття, румунської меншини у Чернівецькій області, російської меншини



на Сході та Півдні України, зокрема, організацій донських козаків. Крім того,

складна ситуація була в Криму, де панували проросійські настрої.

Тому державна політика у сфері  міжнаціональних відносин України в

цілому була виваженою. Держава дала змогу представникам від національних

меншин  долучитися  до  вирішення  їх  проблем.  Водночас,  вирішувати

загальнонаціональні  питання  національні  меншини  й  не  повинні  були,

оскільки це не було сферою їх компетенції.  Зауважимо, лише на тому, що

держава  не  приділила  достатньо  уваги  діяльності  окремих  організацій

російських  національно-культурних  товариств,  які  стояли  на  засадах

сепаратизму, заперечували свою приналежність до національних меншин в

Україні, прагнули вивести російську мову на державний рівень, що з роками

лише посилювало ці тенденції.
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