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Привиборікритері.і.воцінкитакогородунауково.і.роботиякдисертаційне

дослідженняувагатрадиційнозвертаєтьсянакіjіькаключовихмоментів.д+ія
мене це - актуальність і суспільна значущість проблеми, яку ставить за мету

вирішити   автор,   участь   автора   у   науковому   дискурсі   за   зазначеною

проблематикою,  новизна  як  у  постановці  кроблеми,  так  і  у  досягненні

результатів   дослідження,   методологія   дослідженш   і   методи,   завдяки
застосуванняякицірезультатиздобуваються,технологіявикладуматеріалу

і  ступінь логічності .і-і. пов'язаності з висновками;  вк7іад автора у розробку

проблематики,   межі   мошивого   практичного   застосування   результатів

дослідження. Підставою для оцінки дисертаці.і. Віталія Коцура і висІювлення
власних  думок  і  суджень  є  результати  особистого  досвіду  фецензента)

вішюченості у науковий і політичний дискрс у `контексті етнонаціон."ьію.і.
проблематики  (публікаці.і.,  участь  у  міжнародшх  і  вітчизняних  на}'кових

зібраннях, експертні оцінки з тих чи тих аспектів проблематики, евалюація

вjіасногодоробкувітчйзнянимиізарубіжнимифахівщми).
Отже.  щодО  актуальНОсті  ПроблеМИ,  ВиНесено.1.  У  Титул  дисерТаціЇ.  то

вважаю за необхідне акцентувати увагу на таких моментах:

1 ) сьогодні етнічність, на якій базується формуванш національних меншин,
за  твердженням  провідних  фахівців  у  царині  .і-і.  дослідженш,  зскрема  із

Центру  вивчення  етнічності  і  кромадянства (Брістоль,  Велика Британія),  є
однією     з     найхарактерніших     рис     сучас"     соціальних     скруктур,
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індивідуально.і.   ідентичності,   кранснаціональних   мереж,   іромадянства...

(www.Ьгіstоl.ас.иk/теdіа-lіЬrагу/sіtеs/еthпісіtу/тіgrа1еd/.../еthпісіtу10.рdVk

2) у сучасному світі практично не існує етнічно гомогенних кра.і.н: відомий
американський дослідник етнічності джеймс Фіерсон (Jаmеs Fеагsоп), беручи

до уваги спільноти, котрі смадають принаймні  1,0 % населення тіє.і. чи тіє.і.
кра.і.ни, ідентифікував 820 етнічних та етнорелігійних груп у 160 кра.і.нах світу

(Fеагои /.  Ethnic  Stгuсtuге  and Сultuгаl Dіvегsіtу агоmd the Wогld:  А Сгоss-
National     Data     Set     оп     Ethnic     Gгоuрs.     фЩ7..//wєЬ.$fаи/огd.єd/gгозір

/єfййz.с/Wогkz.иgрфєг$/еgгозfрs.рсZЛ;  у  міжнародній  базі  даних  GREG  (вона

фіксує  етнічні  ірупи,  прив'язані  до  певноЇ  територі.і)  представлено    929
еггнЇчнт        грщ        (httрs://www.ргіо.огg/иtіlіtу/ІЮґwпlоаdFіlе.аshх?іd=1305

&tуре=риЬlісаtіоrфlе).,

3) Укра.і.на є також кра.і.ною з поліетнічним сктіадом населення:  за даними

переписів    населення    та    підрахунками    вітчизняних    досjіідників,    тут

проживають    носі.і.,    щонайменше,    130    етнічностей,    частина    з    якиїі

структурувалася у національні меншини;

4)  активізація  дискурсу  щодо  ролі  національних  менішн  у  суспільному

розвитку поліетнічних краЇн; до речі, це ірунтовно відтворено у розрізі саме
його    науково.і.    частини,    яка    стосується    національш    меншин,    у

дисертаційному  дослідженні  Віталія  Кощrра  завд"  фаховому  аналізові
доробку украЇнських та зарубіжних дослідників (с. 35-89);

5)  інтенсифікація в   УкраЇні  політико-ідеологічних дискусій  стосовно ролі

національних меншин у соціальному розвиткові украЇнського суспільства.

На моє переконання, усі згадані й інші чинники (які беруться до уваги
вітчизняними й зарубіжними науковцями) актуалізаці.і. даюлідження питань

етнічності  та  місця  у  них  національних  менішш  як  різновиду  етнічних
спільнот,  враховані автором дисертаціЇ при визначенні науково.і. значущості

анонсовано.і. у назві дисертаціЇ проблеми.
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Серед низки позитивних моментів, які, на мою думку, визначають високу
якість роботи і дослідницьку вправність Віталія Коцура, пропоную звернути

увагу на такі:

1)  автором  вдало  обрана  назва  дисертаці.і.:  він  концентрує  увагу  не  на

процесах, а саме на суспільно-політичних трансформаціж (які самі по собі
можуть  бути  частиною  тих  чи  тих  процесів),  що  дозволяє  більш  чіт:kо

проаналізувати суб'єктність-об'єктність національних меншин, пов'язаною з
•і.х    необхідністю    реаіувати    на    виклики    турбулентних    ситуацій,    які

супроводжують Укра.і.ну у зазначений у дисертаці.і. період;

2)   введено  у   науковий   обіг  і   факово  проаналізоmно  великий  масив

фактологічного  матеріалу,   що,   за  вправно  вибудовано.і.  методолоhчноЇ
стратегі.і.   (с.    101-102),   яка   базується   на   релевантних   для   такого   роду

досліджень методах (у рамках концептуальних підходів - примордіалізму,
інструменталізму,    конструктивізму    та    в    етносимволічній,    соціально-

психологічній,  транснаціональній  теоріях)  дозволяє  робити  обіРунтовані
наукові висновки про роль національних меншин у суспільно-політичному

розвиткові  укра.і.нського  суспільства  (вплив  трансформацій  на  національні
меншини  та  vz.се  vе7і$сZ  -  вплив  національних  менішн  на  трансформаці.і).

Важливо,  що при  цьому враховується міжнародний контекст формування
ситуацій довкола національних менішш з його сучасними трендами, коЬі
відтворюються у зарубіжному  науковому дискурсові у  вимірі  конкретних

укра.і.нських реалій (див. hідрозділ 1.2);

3) автор професійно вивив себе і у спробах проаналізувати базові терміни,

якими    він    користується    у    дослідженні,    передусім    пов'язаними    з
парасольковими понятгями «етнічність» та «національна меншина» (с.  102-

110). Ним подаються .і.х визначення, передусім  терміну і у більш широкому

розумінні  поштгя «національна меншина».  Щоправда,  тут іmрто було  би
звернути  увагу  на  той  факт,  що,  починаючи  від  перших  .і.х  дефініцій  в

укра.і.нській  соціогуманітаристиці,  на  моє  глибоке  переконання,  вони  у
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наступних не несуть нового змістовного навантаження, а лише додають ті чи
ті нюанси. Автор, подаючи різні точки зору і дещо делікатно утримуючись

від арбітрних суджень формує платформу для подальших дискусі.і. з питань

визначення  змістовного  наповнення,  щонайперше,  поняітя  «національна
меншина». Це знову ж таки свідчить про його зрілість як фахівця-дослідника

і  є важливим елементом для розгортання подальшого наукового дискурсу у
цьому контексті ;
4) особливо.і. увапі заслуговує об'єктившй аналіз нормативно-правовоЇ бази

(законодавчоЇ  -  законів  і,  власне,  нормативних  актів,  зокрема  урядових

установ),  яка безпосередньо,  або  опосередковано  стосується  національних
меншин, а у більш широкому смислі -етнонаціональних відносин (с.  120-
154).  У  цьому  контексті  варто  відзначити два моменти:  а)  предсташешй

огляд  законів  та  різного  роду  нормативних  актів  показує,  яким  чином

формувалося  і, що надзвичайно важливо, може розвиватися правове поле
функціонування    національних    меншин    як    стабільного -  компонента
етнонаціонально.і. структури в укра.і.нському соціальному просторові і яким

чином   вибудовуються   відношення   шадних   утворень   та   національних
меншин, а також певною мірою відтворює картину впливу владних структур
на    перебіг    суспільно-політичних    крансформацій,    яkі    безпосередньо

стосуються  національних  меншин;    б)  у  дисертаці.і.  (що  особливо  варто

підкреслити)  не  лише  перераховуються  законодавчі  акти  й  нормативні

документи та Їх основні положення, але й подаються факти про .Ь[ прафстичну

реалізацію (зокрема через представлення діяльності товариств національни
меншин).  Як  на  мене,  у  цьому  аналізові  доречно  було  би  згадати  про
історичний  «Закон Укра.і.нсько.і. Національно.і. Республіки кро національно-

персональну   автономію»   (22   січня   1918   р.)   та   можливості   тяглості

демократичнж  засад  формування  ниніпшьо.і.  державно.і.  етнонаціонально.і.
політики. У даному контексті хотілося би також побачити авторську оцінку

розгортання  дискусіЇ  довкола  розробки  проек'іу  Закону  УкраЇни   «Про
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концепцію державно.і. етнонаціональноЇ політики Укра.і.ни»,  підготовленого
Експертною радою Міністерства культури Укра.і.ни   з питань етнополітики

(2018 р.), та   можливого нового законопроекту про національні меншини.
Зверну увагу, що у дисертаціЇ міститься аналіз попередніх зусиль (на початку

2000-х рр.) розробки концепці.і. етнонаціонально.і. політики УкраЇни (с. 209 і

далі);

5)   важливим  для  розуміння  ролі   національних   меншин   у  суспільно-
політичних    крансформаціях    є    твердження    автора    про    необхідність
переосмислення  «спільного  украЇнсько-російського  історичного  минулого,
яке несе у собі політичні спекуляціЇ довкола таких питань, як суверенітет,

територіальна   цілісність,   мова,   кордони,   армія   -  визначальні   маркери
незалежно.і.     УкраЇни,     особливо     в     умовах     російсько-укра.і.нського

геополітичного і військового протистоянш» (с. 175). З огляду на важливість

цього  твердження,  на  мій  погляд,  автору  варто  було  би, іринаймні,  у
загальних рисах запропонувати основні напрямки такого переосмислення, що
дало  б  можливість  осягнути  роль  украі.нців  російського  походження  у
нинішніх трансформаційних умовах. У цьому контексті ві"аю дискусійним
питання   про   вживання   терміну   «російська   національна   меншина»   у
політичному  дискурсі,  наприкладg  пов'язаному  з  функціонуванням  мов  в

укра.і.нському соціальному просторові. Не буду розгортати глибоку дискусію

у  межах  захисту  дисертаці.і.  Віталія  Коцура,  обмекусь  лише  наступним:
національна   меншина   є   структурованим   компонентом   у   суспільстві
проживання     (це     передбачає     наявність     громадськж     організацій,

культурницьких    товариств,    медіа    тощо,    діяльність    яки    конкретно

спрямована на відтворення, підкриманш й розвиток своє.і. етнічності). ІЩого
сьогодні  ми  не  спостерігаємо  у  випадку  з  «русськими»  в  Укра.і.ні  (більш

дєпально.. Vоlофтуr Yеwtиkh. Russkiye іп Ukгаіпе: myth versus realities ог vice

vегsа  //  Еthпісіtу:  tJkгаіпіап  Реrsресtіwеs.  Gепегаl  Іпtrоduсtіоп.  Wагsаw-Куіy,

20/3).  Якщо  і  є  деяка  активність  у  цьому  контексті,  то  -вона .скоріше
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політизована і  пов'язана з  пропагандою  ідей «русского мира»,  на чому у

дисертаціЇ наголошує автор дисертаціЇ;

6)  особливо.і'  уваги  в  оцінці  дисертаційного  дослідження  Віталія  Коцура

заслуговують сюжети9 пов'язані з міжнародним контекстом. Щ увага цілком

виікравдана: передусім, самі дослідження такого феномена як «національна
е

меншина»   розпочиналися   науковцями   зарубіжних   кра.і.н.   Скажімо,   у

Сполучених   Штатах  Америки,   Канаді,   у  деяких   європейсьісих   кра.і.нах

дослідницька історія цього  феномена і  пов'язаних з ним явищ має місце
більше століпя; у західних кра.і.нах напрацьоіmна солідна регуляторна база

відносин  владних  структур  та  представників  різноманітних  етнічностей

(закони,  концепці.і.,  нормативні  акти  тощо).  Історико-соціальний  розвиток
УкраЇни  тісно  пов'язаний  з таким як сусідніх з Укра.і.ною  кра.і.н (Білорусь,

Польща, Росія, Румунія, Словаччина, Угорщина), де сформувалйся укра.і.нсЬкі

національні  громади  у  висліді  перебуванш  частин  украі.нських  земель  у

складі цих кра.і.н  та і внаслідок сучасних міграцій, так і територіально більш

віддалених (США, Канада, кра.і.ни Швденно.і. Амері"), де вихідці з Укра.і.ни

існують як діаспорні національні меншини. Національні меншини, етнічними
батьківщинами   яких   є   Польща,   Румунія,   Угорщина   тощо,   постійно
перебувають   під   пильною   увагою   владних   струкіур   і   іромадських

організацій  шх  кра.і.н.  Автор,  враховуючи  низку  згаданих  чинників,  веде

мову    про    с,проби   впливу    на   Укрd.ну   й   намаганш   корегувати   .і-і®
етнонаціональну політику (настирлива пропаганда ідей «руського мира»),  на

формування етнополітично.і. поведінки тих чи тих національнж меншин
котрі вже давно конституювалися як стабільні компоненти етіїЬнаціонально.і.

структури  укра.і.нського  суспільства  (як  пришад  у  дисертаці.і.  наводиться

угорська   національна   меншина,   болmрська   національна   меншина   -
підрозділи  7.2,  7.3).  У  дисертаціЇ дається  адекватна оцінка таким  спробам

зовнішнього впливу, особливо аіресивним намаганн" Російсько.і. Федераці.і.
сформува" думку про загострення «національного питання» в Укра.і.ні через

6



розповсюдження   фейків   про   нібито   дискримінацію   «російськомовного
населення»;  втягненню  РІЩ  в  антиукраЇнську  політіщr  РФ,  особливо  в

окупованому Криму (с.395 та інші);

7) автор резонно звертається до аналізу політизаці.і. національних меншин (с.

399-404),   яка   виявляється   у   Їхній   діяльності,   3oкрема   під   впливом

інформаційних потоків (з боку Російсько.і. Федераці.і)   та націоналістиііих

політичних  партій  (це  особливо  очевидно  на  Закарпатгі).  до  речі,  таке

звернення має під собою ґрунт і свідчить про те, що В. Коцур враховує чітко
виражений тренд політизаці.і. етнічності взагалі, що осташіім часом властивий

поліетнічним кра.і.нам. Таким трендам необхідно давати адекватну оцінку у
спробах втягнути національні меншини у політико-ідеологічні дискусі.і., які
останнім   часом   активізуються   в   укра.і.нському   суспільному   посторові.

Фактологічний матеріал, долучений  до аналізу у дисертаці.і., творить солідне

підц>унтя для тако.і. оцінки;

8)   автор   показав   себе   активним   актором   наукового   дискурсу,   який

розгортається   довкола   проблем    націонельних   менішш    не   лише    у
вітчизняному,   але   й   у   більш   широкому   дослідницькому   просторові

(підтвердження цьому: а) чимала кількість наукових публікацій - моноірафіЇ,
стапі, тези - у вітчизняних і зарубіжних виданнях; б) участь у різного роду

наукових зібрань - конференціях, круглих столах, семінарах (як в Укра.і.ні,

так  і  за .і-і. межами);  в)  формулювання авторських гіпотез та оцінок місщ
національних  меншин  у  контексті  суспільно-політичних  трансформацій  в
укра.1.ні);

9)    важливим    вислідом    виконаного    дисертаційного    дослідження    (з
врахуванням  інших  праць  Віталія  Коцура)  є  те,  що  він,  послуговуючись

вагомою джерельною базою (підрозділ 1.3), шибоким знанням вітчизшно.і. й
зарубіжноЇ  літератури,  переконливо  формулюючи  сво.і.  власні  судження,

впевнено  входить  у  міжнародний  науковий  дискурс  з  етнонаціональноЇ
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проблематики, яка невпинно актуалізується у поліетнічних кра.і.нак сучасного

світу;

10)    висновки,    запропоновані    у    дисертаці.і.,    логічно    випливають    із

проаналізованого  матеРіалу  й  адекватно.1.  ОЦіНКИ  СИТуаЦій,  які  СКЛаЛИся  у

сфері етнонаціонального розвитку украЇнського суспільства в обраний для
о4

дослідження історичний період.
Високо оцінюючи  дисертацію Коцура Віталія Вікторовича. «Національні

меншини Укра.і.ни в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр.

ХХ ст. -поч. ХХІ ст.», висловлю кілька зауважень і побажань:

1)  щ  можу  погодитися  з  автором  з  тим,  що  в  Укра.і.ні  налічується  130

національних меншин: представників 130 етносів -так, але оскільки вони не

усі  структуровані  таким  чином,  щоби  відповідати  понятпо  «національна
меншна»;
2) варто було би більш чітко ідентифікувати методи дослідження і зазначити

яким   чином   використання   того   чи   того   методу   підпорядковується

досяіненню цілей, поставлених у дисертаці.і.;

3) у паракрафі, де йдеться про представленш проблематики національних
меншин у зарубіжній історіокрафіЇ, варто було би, на мою думку, виділити
принципові  підходи  у  розгляді  цієЇ  проблематики  й  порівняти  .і.х,  бодай

фрагментарно,  з  підходами  вітчизняних  дослідників,  що  уможливило  би
оцінити   включення   останніх   до   загального   міжнародного   наукового
дискурсу;

4)   я    би    пропонував   авторові    більш   чітко   акцентувати   увагу   на

етнополітичній поведінці представників національних меншин, особливо за

умов складних соціально-економічних та політичних ситуацій. Тим більше
його попередній дослідницький досвід (праці зазначені у авторефераті: № 3,

№ 7, № 8, № 21, № 23 тощо) та і певною мірою матеріал на сторінках 223-240
дають  підстави  для  розмірковування  про  структурування  автором  нового
напрямку у досліщенні суб'єктості національних меншин Укра.і.ци, ішасне,
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•і.х етнополітично.і. поведінки. ОсобливоЇ ваги це набирає в умовах гібридно.і.

війни, російсько.і. агресі.і. щодо Укра.і.ни. 3 огляду на це, коли мова йде про

новизну у дисертаційному досліджеіші, то   у пункт про  «сиріялф;ба##я  Оо  ,

иоdальз«оєо розб«m7оі+» (с. 30) варто додати саме цей сюжет - етнополітична

поведінка.

5) більш коректного формулювання назв, на мою думку, вимагають: Розді.d. ІІ

(увагу  варто  концентрувати  на  національних  меншинах  у  становленні
етнополітики);  Розділ  ІП  (мова у  назві  має йти  про визначальні  (у тексті
«провідні) тенденціЇ, які формують структуру і зміст етнополітики); Розділ

IV    (йдеться    про   етнополітичне   позиціювання    Украі.ни -у   динаміці
зовнішньополітичних викликів); паракраф 7.3 (його назву варто корелюва" з
назвою розділу і додати означення «в умовах»);
6)  необхідне  обкрунтування  появи  у  додатку  відомості  лише  про  дві
національні  меншини - ірецьку та угорську; оскільки такого роду додатки

несуть  сутгєве  інформаційне  навантаження,  то,  можливо,  варто  було  би
подати ще й такі ж про інші меншини.
висновоК® Наголошу, що висловлені зауваження не впливають на загальну
високу  оцінку  рецензованого  дисертаційного  дослідження.  Аналіз  тексту

дисертаці.і.  Коцура  Віталія  Вікторовича  «Національні  меншини  УкраШи  в
контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. - поч. ХХІ

ст.»,   змісту   автореферата   (зміст   якого   відповідає   змістові   дисертаціЇ)9

публікацій за заявленою темою дає підстави зробити висновок про те, що

дисертаційне дослідження виконане на належному науковому рівні; воно є
помітним вкладом у вітчизняну соціогуманітаристику у контексті вивчення

ролі  національних  меншин  у  суспільному розвиткові  Укра.і.ни;  результати
дослідження мають чималий потенціал застосування як у науковій, так і у
практичній  площині,  зокрема  у  розробці  науково-освітніх  проірам  для
підготовки фахівців в університетах з історичних та політологішіих галузей

знань, а також при підготовці законодавчих актів та нормативних документів,
9



які   стосуються   етнонаціональноЇ   сфери   суспільного  розвитку   Укра.і.ни.

Важливо  для  розвитку  наукових  пошуків  у  вказаному  напрямку  є  той
очевидний факт, що дисертація Віталія Коцура  є самостійним дослідженням,

яке  розширює  межі     і  поглиблює  зміст  наукового  дискурсу  важливоЇ

проблеми   суспільного   розвитку   поліетнічних   кра.і.н.   Виконана   робота
відповідає усім вимогам, які висуваються до такого роду праць. Вважаю, що
Коцур   Віталій   Вікторович   за   дисертаційне   дослідження   «Національні

меншини Укра.і.ни в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр.
ХХ ст. - поч. Ш ст.» заслуговує присудження наукового ступеня доктора
історичних наук за спеціальністю о7.00.01 -Історія Укра.і.ни.
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