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Анотація / Abstract

Стаття присвячена аналізу законодавчої бази діаспоральної політики України, зокрема щодо задоволен-
ня національно-культурних потреб закордонних українців. Досліджується процес організації управління 
сферою відносин з українською діаспорою на рівні центральних органів виконавчої влади та відповідних 
дорадчо-консультативних інституцій, починаючи з 1991 року й до сьогодні. Специфіка співпраці України з 
діаспорою в галузі культури аналізується в контексті реалізації державних цільових програм співробітни-
цтва із закордонними українцями та культурної дипломатії.

Ключові слова: закордонні українці, українська діаспора, діаспоральна політика, національно-куль-
турна діяльність, культурна дипломатія.

Ukrainian diaspora, especially the organizations of foreign Ukrainians in the Western countries, is of a great 
importance in the processes of Ukrainian state building from the time of Ukraine’s independence proclamation. 
Interaction with diaspora and support for Ukrainians who have found themselves outside their homeland for various 
reasons, are considered as both a moral duty of the newly emerged Ukrainian state, but also a signifi cant resource 
for the promotion of Ukrainian interests in the world and development of state institutions within the country.

Despite the obvious importance and relevance of this problem hitherto the issue of the state signifi cance in the 
cultural life of foreign Ukrainians has not been refl ected in the historiography completely. 

The article is aimed at a comprehensive study of the diaspora policy of Ukraine in the cultural and educational 
sphere, its normative and legal basis and specifi c features of the implementation of the state programs of cooperation 
with foreign Ukrainians concerning the assistance of their cultural activities. 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА КУЛЬТУРНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ЯК 

НАПРЯМ ДІАСПОРАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
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З моменту проголошення незалежності 
українська діаспора (особливо організації 
закордонних українців в країнах Заходу) 
відігравала важливу роль у процесах 
українського державотворення. Взаємодія 
з діаспорою та підтримка українців, що 
з різних причин опинилися поза межами 
своєї батьківщини, були не лише мораль-
ним обов’язком новопосталої української 
держави, але й значним ресурсом, який 
можна було використати як для просуван-
ня українських інтересів у світі, так і для 
зміцнення та розвитку державних інсти-
тутів усередині країни. 

Попри очевидну важливість та акту-
альність цієї проблематики, досі лише 
деякі аспекти діяльності органів виконав-
чої влади щодо підтримки закордонного 
українства були предметом спеціалізова-
них досліджень [2; 3; 33]. Зокрема, в екс-
пертних інформаційно-аналітичних мате-
ріалах можна натрапити на аналіз поточ-
ного стану співробітництва з діаспорою 
та культурної дипломатії [1; 10; 31]. Проте 
питання ролі держави в культурному житті 
закордонних українців не знайшло цілісно-
го відображення в історіографії. 

Метою статті є комплексне досліджен-
ня стану діаспоральної політики України, 
нормативно-правового підґрунтя діяль-
ності в цій сфері, особливостей утілен-
ня державних програм співробітництва із 
закордонними українцями щодо сприяння 
їхній культурній діяльності.

На шляху здобуття незалежності в окре-
мому розділі під назвою «Культурний роз-
виток» проголошеної 16 липня 1990 року 
Декларації про державний суверенітет 
України йшлося про те, що «Українська 

РСР виявляє піклування про задоволення 
національно-культурних, духовних і мов-
них потреб українців, що проживають за 
межами республіки» [4]. 

Уже в статусі незалежної держави кон-
такти з українською діаспорою визнача-
лися постановою Верховної Ради України 
«Про Основні напрями зовнішньої полі-
тики України» від 2 липня 1993 року як 
один із пріоритетних аспектів зовнішньо-
політичного курсу країни [29]. Реалізація 
функцій зовнішньополітичної діяльності 
передбачала налагодження зв’язків з усіма 
державами світу, в яких проживають 
українці, з акцентом на захисті їхніх прав 
насамперед у державах, що здобули неза-
лежність після розпаду СРСР. Водночас 
декларувалася систематична діяльність 
України щодо задоволення «національно-
культурних, духовних, мовних та інших 
потреб і запитів етнічних українців, 
що проживають поза державним кордо-
ном» [29]. 

Актуалізація створення умов для 
виконання означених завдань сприя-
ла затвердженню Кабінетом Міністрів 
України 22 січня 1996 року Державної 
програми «Українська діаспора на період 
до 2000 року». Програмою, поряд з метою 
правового захисту українців за кордо-
ном, передбачалася допомога в задово-
ленні культурно-інформаційних, освіт-
ніх потреб діаспори (випуск наукової, 
навчальної, художньої та дитячої літе-
ратури; відкриття українських бібліотек 
і фірмових книжкових магазинів, корес-
пондентських пунктів Держтелерадіо, 
Укрінформу, газет і журналів), створення 
та підтримка українських культурних 

The source base of the study consists of normative and legal acts, analytical materials, reports on the 
implementation of the passports of budget programs and other documents.

It is established that the state programs, providing support of the Ukrainian diaspora in the 1990s and early 2000s 
are mostly of a declaratory nature. The approval of the National Concept of Cooperation with Ukrainians Abroad has 
become an important step in the context of the establishment of Cultural and Information Centers in the structure of 
foreign diplomatic missions of Ukraine in 2006, the expansion of the mandates of the Ministry of Foreign Aff airs in 
the area of contacts with Ukrainians abroad, as well as a more suffi  cient fi nancial support of the relevant cooperation 
programs. Especial attention is paid to the measures of cultural diplomacy development in 2015–2017.

Keywords: diaspora policy, Ukrainian diaspora, foreign Ukrainians, culture of diaspora, cultural diplomacy.
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центрів (надання організаційної, мето-
дичної та іншої допомоги), підготовка 
культурно-освітніх фахівців (допомога 
у створенні колективів художньої само-
діяльності, навчанні й стажуванні керів-
ників організацій в Україні), спільні захо-
ди, спрямовані на збереження й роз-
виток української культури (культурно- 
мистецькі фестивалі, дні української 
культури та мистецтва, виставки обра-
зотворчого, декоративно-прикладного 
мистецтва, гастролі професійних, само-
діяльних колективів і виконавців, спор-
тивні змагання; співробітництво моло-
діжних і дитячих організацій України й 
української діаспори; охорона пам’яток 
історії та культури) [15].

Відповідно до цього документа для 
поглиблення національно-культурної 
співпраці передбачалася підготовка про-
грам наукових українознавчих досліджень 
у місцях компактного проживання україн-
ців за кордоном, спеціальної відеокіноте-
ки з історії України, культурної діяльнос-
ті, досягнень науки та техніки в Україні 
для української діаспори. Окремим напря-
мом визначалася організація публікації в 
Україні наукової українознавчої літерату-
ри діаспори; довідників про її визначних 
представників, про національні меншини 
в Україні, енциклопедії української діа-
спори; радіо- й телепередач про життя 
українців за кордоном. 

Важливим форматом наукового спів-
робітництва з діаспорою стали міжна-
родні науково-теоретичні конференції. 
До 2000 року було заплановано проведення 
низки міжнародних науково-теоретичних 
конференцій: «Незалежна Україна та укра-
їнська діаспора», «Освіта в українській діа-
спорі: досвід становлення і перспективи», 
«Східна діаспора: історія і сучасність», 
«Західна діаспора: досвід і проблеми». 

Предметом міждержавних відносин 
характеризувалося також забезпечення 
повернення в Україну культурних та істо-
ричних цінностей вітчизняного походжен-

ня, творчої спадщини видатних діячів 
української науки, культури, громадських 
діячів [15]. Отже, співпраця з державами 
компактного проживання українців стала 
чинником взаємного збагачення культур-
ними благами.

Головні пріоритети державної політики 
щодо зв’язків з діаспорою були закріплені 
також в ухваленій 1996 року Конституції 
України. Зокрема, стаття 12 Конституції 
утверджувала вищезазначену діяльність 
положенням про те, що «Україна дбає про 
задоволення національно-культурних і 
мовних потреб українців, які проживають 
за межами держави» [11].

На тлі структурно-функціональних 
змін виконавчої влади в 1996 році було 
утворено Державний комітет у справах 
національностей та міграції, у структурі 
якого сформовано окреме управління у 
справах української діаспори [33].

24 вересня 2001 року Указом Президента 
України було ухвалено Національну про-
граму «Закордонне українство» на період 
до 2005 року, серед основних завдань якої 
зазначено «створення належних умов для 
збереження українцями, які проживають 
за межами України, етнічної ідентичності, 
задоволення їх національно-культурних 
та мовних потреб; підтри   мка ініціатив, 
спрямованих на збереження, розвиток і 
зміцнення етнічної самобутності україн-
ців, які проживають за межами України; 
сприя ння поширенню в Україні культур-
них здобутків українців, які проживають 
за межами держави» [28]. 

Уповноваженим органом з реалізації 
програми залишався Державний комітет 
України у справах національностей та 
міграції. З огляду на завдання, передбача-
лася участь Міністерства культури і мис-
тецтв України, Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства закордонних справ 
України, Української все світньої координа-
ційної ради, товариства «Україна – Світ».

Разом зі зверненням до міжнародної 
практики забезпечення мовних і культур-
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них прав українців, які проживають за 
кордоном, Програма передбачала співро-
бітництво з міжнародними організаціями 
задля захисту прав української діаспори.

У сфері науково-освітнього співробіт-
ництва планувалися аналіз стану укра-
їнського шкільництва діаспори, науково-
методична допомога навчальним закладам, 
у яких навчають української мови; під-
готовка й публікація навчальних програм, 
посібників і підручників; надання допоміж-
них матеріалів школам і курсам україно-
знавства в Сполучених Штатах Америки, 
Канаді, Федеративній Республіці Бразилія, 
Сполученому Королівстві Великобританії і 
Північної Ірландії, Французькій Республіці, 
Федеративній Республіці Німеччина, 
Королівстві Бельгія, Австралійському 
Союзі. 

Окремо йшлося про підтримку надання 
освітніх послуг українською мовою пред-
ставникам діаспори в Російській Федерації, 
Румунії, Республіці Молдова, Словацькій 
Республіці, Республіці Польща, Республіці 
Білорусь. 

Наукова діяльність спрямовувалася на 
дослідження тенденцій розвитку україн-
ської мови за кордоном; публікацію дослі-
джень культури, традицій і побуту укра-
їнців, які проживають у Придністров’ї; 
сприяння роботі українських куль-
турних центрів і осередків україн-
ської діаспори у РФ (зокрема, у Сочі та 
Новосибірську), Австрійській Республіці 
(у Перхтольдсдорфі), Узбекистані 
(у Ташкенті).

Передбачалася співпраця з україн-
ськими громадами Республіки Польща й 
Чеської Республіки щодо питань охорони 
та реставрації пам’яток української історії 
та культури, увічнення пам’яті жертв воєн 
і політичних репресій [28].

Попри розширення напрямів співробіт-
ництва з діаспорою в контексті вдоскона-
лення його нормативно-правових засад, цей 
аспект внутрішньої та зовнішньої політики 
України в 1990-х – на початку 2000-х років 

залишався переважно на рівні декларацій і 
планів. Щодо причин такого стану ситуації 
зазначав, зокрема, Голова Української всес-
вітньої координаційної ради М. Горинь. 
У випадку реалізації програм він наголо-
шував на тому, що їх «так і не втілено в 
життя не тільки через нестачу ресурсів, а й 
за відсутності технології та організаційних 
засобів реалізації» [2, с. 40].

Активізація контактів з діаспорою від-
булася з прийняттям 4 березня 2004 року 
Закону України «Про правовий статус закор-
донного українця» («Про закордонних укра-
їнців» – у редакції 2012 р.). Серед основних 
засад співпраці із закордонними українця-
ми констатовано обов’язковість задоволення 
національно-культурних і мовних потреб 
закордонних українців; взаємне збагачення 
надбаннями духовної та матеріальної куль-
тури [6].

Статті закону закріплюють ключо-
ві аспекти освітньо-наукової співпраці із 
закордонними українцями: «…сприяння 
здобуттю закордонними українцями осві-
ти в Україні; …відкриттю та функціону-
ванню навчальних закладів за кордоном, 
у яких здійснюється навчання україн-
ською мовою або вивчається українська 
мова; участь у виконанні освітніх та 
наукових програм відродження і розвит-
ку національної культури та української 
мови в місцях компактного проживання 
закордонних українців» [6].

У плані задоволення національно-куль-
турних потреб закордонних українців 
ідеться про збереження та популяризацію 
культурних надбань українського народу 
за межами України, залучення представ-
ників діаспори до культурно-мистецьких 
заходів, міжнародних і регіональних куль-
турно-мистецьких акцій тощо.

Аналогічно до попередніх документів 
уповноважені органи виконавчої влади 
відповідають за задоволення інформацій-
них потреб закордонних українців, а саме: 
«поширення радіомовлення та трансляції 
телевізійних програм з України…, сприяння 
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створенню в країнах проживання закордон-
них українців кореспондентських пунктів 
Українського національного інформацій-
ного агентства “Укрінформ”». Відповідно 
до Закону державою передбачається також 
гарантування й забезпечення захисту прав 
та інтересів закордонних українців – учас-
ників благодійної діяльності [6]. 

Важливим кроком в організації діяльнос-
ті державних структур з підтримки закор-
донних українців стало створення, згідно з 
Указом Президента України від 20 лютого 
2006 року, Культурно-інформаційних цен-
трів (КІЦ) у складі закордонних дипло-
матичних установ України [26]. 19 квіт-
ня 2006 року Кабінетом Міністрів було 
затверджено перелік 29 закордонних 
дипломатичних установ, у структурі яких 
передбачалося формування КІЦ [13]. До 
завдань центрів увійшло «сприяння розви-
тку міжнародного співробітництва України 
з державою перебування в галузі культури, 
освіти, науки та техніки, туризму, фізичної 
культури і спорту…; ознайомлення гро-
мадян держави перебування з історією і 
культурою України, сприяння вивченню 
української мови на території цієї держа-
ви…; сприяння задоволенню їхніх куль-
турних, мовних, інформаційних та інших 
потреб» [26]. 

На 2010–2011 роки констатувалося 
створення 22 культурно-інформаційних 
центрів у складі дипломатичних уста-
нов України в Австрії, Білорусі, Бельгії, 
Болгарії, Греції, Грузії, Естонії, Ізраїлі, 
Іспанії, Італії, Казахстані, Китаї, Молдові, 
Польщі, Португалії, Румунії, США, 
Франції, Німеччині, Угорщині, Чехії 
та Генерального консульства України в 
Стамбулі [12, с. 10]. У 2013 році функ-
ціонували 17 КІЦ у складі закордонних 
дипломатичних установ України й інфор-
маційно-культурна агенція України при 
Посольстві України у ФРН [1].

Окрім того, Постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 липня 2006 року 
«забезпечення розвитку зв’язків із закор-

донними українцями та їх громадськи-
ми організаціями, координація заходів, 
здійснюваних органами виконавчої влади 
у цій сфері» проголошувалося в рамках 
компетенції Міністерства закордонних 
справ [17]. З наступного року в структурі 
МЗС діяло Управління з питань закордон-
них українців.

Конкретизацією заходів забезпечення 
співпраці з українцями за кордоном у 
культурній сфері, використання духовно-
го, культурного потенціалу закордонних 
українців для зміцнення міжнародного 
іміджу України та фінансуванням понад 
76 млн грн позначилася затверджена 
26 липня 2006 року «Державна програма 
співпраці із закордонними українцями на 
період до 2010 року» [18].

У ході реалізації програми відбулися 
IV Всесвітній форум українців (м. Київ, 
18–20 серпня 2006 р.), IХ Світовий конгрес 
українців (м. Київ, 20–22 серпня 2008 р.), 
Конґреси «Діаспора як чинник утвер-
дження держави Україна у міжнародній 
спільноті» (м. Львів, 8–10 березня 2006 р., 
17–20 червня 2008 рр.); Всеукраїнський 
форум інтелігенції (м. Київ, 26–27 березня 
2008 р.) [3, с. 26].

З огляду на тогочасну суспільно-полі-
тичну ситуацію, питання консолідації 
українців у світі, що порушувалися на 
означених заходах, засвідчили необхід-
ність удосконалення концептуальних 
засад відносин з діаспорою. 

Першим кроком стало схвалення 
13 жовтня 2006 року Національної кон-
цепції співпраці із закордонними україн-
цями. Згідно з документом політика щодо 
закордонних українців проголошувалася 
складовою внутрішньої і зовнішньої полі-
тики України та передбачала з урахуван-
ням потреб надання підтримки закордон-
ним українцям органами державної влади, 
місцевого самоврядування, громадськими 
організаціями через організацію відповід-
них освітніх, інформаційних, культурно-
мистецьких та інших заходів [27]. 
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З огляду на вищезазначене, забезпе-
чення культурних потреб закордонних 
українців розглядається як чинник між-
народної політики, двосторонніх і багато-
сторонніх відносин України. Діяльність 
державних структур і громадських орга-
нізацій передбачає розвиток української 
мови та культури закордонних українців, 
реалізацію освітніх програм і проєктів 
щодо громадських організацій закордон-
них українців, створення умов для здо-
буття ними освіти в Україні; організацію 
культурно-мистецьких і освітніх заходів 
в Україні та за кордоном з метою налаго-
дження зв’язків між колективами, закла-
дами освіти, культури та мистецтва [27].

Взаємопов’язаність мовних і освітніх 
потреб української діаспори як особли-
вість національно-культурного виміру від-
носин із закордонними українцями проде-
монструвала також Державна програма 
розвитку і функціонування української 
мови на 2004–2010 роки [16]. Відкритість 
питання викладання української мови в 
навчальних закладах у місцях компакт-
ного проживання українців за кордоном 
підтверджувала наявність серед переліку 
заходів, передбачених у документі, пунк-
ту щодо організації МОН та Академією 
педагогічних наук України науково-прак-
тичної конференції, присвяченої означеній 
проблемі. 

Важливим проєктом у напрямку дер-
жавної підтримки задоволення освітніх 
потреб українців за кордоном стало утво-
рення 7 березня 2007 року МОН України 
загальноосвітнього навчального закладу – 
Міжнародної української школи (МУШ). 
Заклад був відкритий з метою реалізації 
освітніх прав дітей українців, які пере-
бувають за кордоном України, у форматі 
дистанційного навчання, а отже, надання 
можливості здобуття освіти з отриманням 
відповідного державного документа [10, 
с. 5]. Діяльність МУШ передбачає, зокре-
ма, співпрацю з громадськими організаці-
ями за кордоном, які займаються створен-

ням закладів освіти для підготовки учнів 
до річного оцінювання та атестації задля 
отримання документів про освіту держав-
ного зразка України [5]. 

Реалізація Національної концепції 
співпраці із закордонними українця-
ми та «Державної програми співпраці із 
закордонними українцями на період до 
2010 року» позначилася утвердженням 
механізмів співпраці з діаспорою на уря-
довому рівні. Так, утілення «Плану першо-
чергових заходів щодо розвитку зв’язків з 
українцями, які проживають за межами 
України, зі збереження, захисту та попу-
ляризації культурних надбань українців 
у світовому цивілізаційному просторі 
на 2008–2009 рр.» [22] передбачало звіт-
ність Міністерства культури та туризму, 
Міністерства освіти і науки, Міністерства 
сім’ї, молоді та спорту, Міністерства еконо-
міки, Міністерства фінансів, Державного 
комітету у справах національностей та 
релігій, Держкомтелерадіо, Державного 
комітету архівів України, Національної 
академії наук перед МЗС щодо ходу вико-
нання поставлених завдань.

Постійно діючим консультативно-дорад-
чим органом при Кабінеті Міністрів України, 
що займається стратегічними питаннями 
розвитку співробітництва із закордонни-
ми українцями, стала Міжвідомча коор-
динаційна рада, яка з 25 червня 2008 року 
замінила Міжвідомчу координаційну раду 
з питань співробітництва з українською діа-
спорою, створену в 1996 році.

Поступ у співробітництві органів вико-
навчої влади з громадськими об’єднаннями 
українців за кордоном засвідчило під-
писання Меморандуму про співпрацю 
між Міністерством закордонних справ 
України та Світовим конгресом українців 
(30 липня 2009 р.) та Меморандуму про 
співпрацю між Міністерством культури і 
туризму України та Світовим конгресом 
українців (27 серпня 2009 р.).

Відповідно до Положень про МЗС та 
Міністерство культури України фінансо-
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ве забезпечення культурної співпраці із 
закордонними українцями здійснюєть-
ся в рамках окремих бюджетних про-
грам. Зокрема, у ході виконання напряму 
бюджетної програми 1401150 «Заходи щодо 
підтримки зв’язків з українцями, які про-
живають за межами України» у 2008 році 
за фінансового сприяння МЗС у 33 кра-
їнах світу відбулася акція «Незгасима 
свічка», показано відеоролик «Голодомор» 
на телебаченні в десятках країн світу; 
споруджено пам’ятники та встановле-
но меморіальні дошки видатним україн-
цям в Азербайджані, Болгарії, Молдові, 
Німеччині, Словаччині, Росії, Чехії; про-
ведено фестивалі української культу-
ри в Латвії, Естонії, Польщі, Казахстані, 
Киргизії, Росії, Узбекистані; організовано 
україномовні табори для дітей закордон-
них українців в Іспанії, Румунії, Молдові, 
Словаччині, Росії та інших країнах; від-
булися візити Делегації Української все-
світньої координаційної ради «Єврокараван 
УВКР – 2008» до Німеччини, Франції, 
Бельгії, Італії; здійснено передплату газе-
ти «Український Форум» для закордонних 
українських громад [10, с. 9].

Спільним заходом МЗС України 
та Європейського конгресу українців 
стало встановлення 29 квітня 2009 року 
пам’ятного знака жертвам Голодомору в 
Будапешті. Зовнішньополітична доктрина 
України «Про засади внутрішньої і зовніш-
ньої політики» від 1 липня 2010 року також 
декларувала підтримку сталих контактів 
і задоволення національно-культурних і 
мовних потреб закордонних українців. 
Тривала трансформація управлінської 
структури. Зокрема, у серпні 2010 року було 
створено Відділ культури етносів України 
та української діаспори в Управлінні між-
народних зв’язків Міністерства культури і 
туризму України [14].

У період 2010–2015 років, ураховуючи 
часті зміни в розподілі повноважень між 
різними міністерствами щодо вирішення 
питань, пов’язаних із закордонним укра-

їнством, і загалом декларативний харак-
тер державних програм щодо збільшення 
освітніх, культурно-мистецьких заходів та 
інформаційної діяльності в даному напрямі 
(«Державна програма співпраці із закордон-
ними українцями на період до 2015 року» 
від 18 липня 2012 року [19], «План заходів 
Міністерства освіти і науки, молоді та спор-
ту України щодо підтримки та розвитку 
українського шкільництва за кордоном на 
2012–2015 роки» [21]), не спостерігалося 
активізації в співробітництві з діаспорою.

Зовнішньополітичний вимір культурної 
політики, у контексті якої відносини з діа-
спорою передбачають презентацію україн-
ської культури у світі та утвердження іміджу 
України в міжнародному середовищі, акту-
алізував інституціоналізацію культурної 
дипломатії. Протягом 2015–2016 років здій-
снювалися спроби концептуалізації дано-
го напряму. Запропоновані Міністерством 
культури України у 2015 році проєкти ство-
рення Українського інституту за відсутності 
узгодженості щодо мети, функцій і завдань 
діяльності установи не отримали практично-
го втілення. Створеному в 2016 році відділу 
культурної дипломатії у складі Управління 
публічної дипломатії МЗС вдалося випра-
цювати механізми та методологію розроб-
ки проєктів, що лягли в основу концепції 
Українського інституту [32]. Відтак 21 черв-
ня 2017 року у сфері управління МЗС було 
утворено державну установу культурної 
дипломатії «Український інститут» [30].

Постановою КМУ від 13 грудня 2017 року 
забезпечення діяльності Українського 
інституту включалося до «Порядку вико-
ристання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для фінансової підтримки 
забезпечення міжнародного позитивного 
іміджу України та здійснення заходів щодо 
підтримки зв’язків з українцями, які про-
живають за межами України» (чинного з 
2012 р.). Державне фінансування спрямову-
ється на розроб лення іміджевих стратегій; 
інформаційно- іміджеву підтримку участі 
України в міжнародних заходах; проведен-
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ня за кордоном науково-освітніх заходів за 
участю закордонних українців; облашту-
вання приміщень, які використовуються 
для потреб громад, закладів освіти та бібліо-
тек за кордоном; задоволення інформацій-
них потреб (випуск періодики, трансляція 
теле- й радіопрограм, підтримання інтер-
нет-ресурсів громад); упорядкування місць 
пам’яті; популяризацію української мови; 
організацію дитячих таборів для закордон-
них українців [23]. Реалізація культурних 
проєктів української діаспори на ґрантовій 
основі з 2018 року уможливлювалася також 
згідно з «Порядком використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для 
здійснення Українським культурним фон-
дом заходів з підтримки проектів» [24].

У новій «Державній програмі співпраці 
із закордонними українцями на період до 
2020 року» від 10 травня 2018 року наголо-
шувалося на системній культурно-інфор-
маційній діяльності з метою посилення 
соціально-культурної підтримки та кон-
тактів із українцями за кордоном; сприян-
ні роботі культурно-інформаційних цент-
рів; збереженні та популяризації укра-
їнських традицій в українській діаспорі; 
підтримці закладів освіти за кордоном, де 
вивчається українська мова [20].

Звітна інформація про виконання 
бюджетних програм Міністерством куль-
тури України, у межах яких також забезпе-
чується співпраця із закордонними україн-
цями, засвідчує відсутність фінансування 
в 2018–2020 роках бюджетної програми 
1801260 «Заходи з відтворення культури 
національних меншин, заходи Української 
всесвітньої координаційної ради, заходи з 
реалізації Європейської хартії регіональ-
них мов або мов меншин, заходи щодо 
встановлення культурних зв’язків з укра-
їнською діаспорою, заходи щодо зміцнення 
зв’язків закордонних українців з Україною 
та забезпечення міжнародної діяльності у 
сфері міжнаціональних відносин» [9, с. 18]. 

Водночас МЗС України в рамках 
бюджетної програми 1401110 «Фінансова 

підтримка забезпечення міжнародно-
го позитивного іміджу України, забез-
печення діяльності Українського інсти-
туту, заходи щодо підтримки зв’язків з 
українцями, які проживають за межами 
України» у 2019 році було реалізовано 
93 % із запланованих заходів щодо зв’язків 
із закордонними українцями. Упродовж 
року надано фінансову підтримку грома-
дам в 14 державах з метою підтримання 
їхніх інформаційних ресурсів, у 18 кра-
їнах здійснено передплату української 
періодичної преси; виділено кошти на 
впорядкування місць пам’яті видатних 
українців у Молдові, Туреччині, Сербії, 
Аргентині, Італії, Данії, Португалії, 
Польщі, Швейцарії, Казахстані, Лівані, 
Білорусі, Литві, Чехії та Естонії [7].

Із затвердженням 5 червня 2019 року 
«Порядку використання коштів, перед-
бачених у державному бюджеті для реа-
лізації заходів і проектів Українського 
інституту» було розблоковано програмну 
діяльність установи, відповідно до якої 
відбулося 88 заходів за кордоном [7].

У 2020 році у напрямку підтримки 
зв’язків із закордонними українцями було 
здійснено 104 заходи. Важливим аспектом 
роботи стала реалізація комунікаційного 
проєкту «Багато справ ще у моєї долі» у 
форматі відеоісторій із життя закордон-
них українців (близько 50 мініфільмів); 
систематизація даних щодо місць пам’яті 
видатних українців, які використовувалися 
для створення геоінформаційного ресурсу 
«Віртуальний некрополь української емі-
грації», презентованого МЗС і Українським 
інститутом національної пам’яті 24 листо-
пада 2020 року. Водночас саме Український 
інститут здійснив 64 заходи [8].

Для координації співпраці з громадами 
діаспори, збереження національно-куль-
турної самобутності, зміцнення зв’язків з 
історичною батьківщиною при диплома-
тичних установах України функціонують 
Ради громадських організацій закордон-
них українців. На 2020 рік діяло 506 гро-
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