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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІРМЕНСЬКОЇ 

МЕНШИНИ В УКРАЇНІ ТА ЗВ’ЯЗКИ ДІАСПОРИ З БАТЬКІВЩИНОЮ 

У статті представлені результати численних польових розвідок з 

тематики життєдіяльності національних меншин України та світу (на 

матеріалах вірменської діаспори). Будучи представником класичного виду 

діаспори та veteran communities (діаспори з глибоким історичним корінням), 

вірмени своєю активною позицією й нині підтримують статус важливого 

члена міжнародної та загальноукраїнської міжетнічної взаємодії. Можна 

констатувати, що вірменська діаспора на зараз є однією із найактивніших 

національних меншин України, завдяки своєму всеохоплюючому 

об’єднувальному органу – Спілці вірмен України. Крім цього, маємо підстави 

стверджувати, що за 19 років, від останнього офіційного перепису 

українського населення, від 2001 до 2020 року чисельність вірмен України 

зросла в п’ять разів (від 100 до 500 тис. осіб). Ці та інші положення, викладені 

в статті і в дисертаційному дослідженні автора, демонструють позитивну 

тенденцію, за якою рухаються ініціативні товариства України. Виокремлені 

також взаємозв’язки діаспори з батьківщиною, що мають власні проблемні 

боки.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. Зважаючи на 

чисельність і рівень неабиякої активності й важливої ролі у 



загальнокультурному, політичному просторі України вірменських 

національних громад, постає закономірна потреба вивчення й аналізу їхньої 

діяльності. Ця проблема стосується не лише культурного наукового цеху, а й 

соціологічної, політичної й міжнародної галузей знань. Крім цього, облік та 

узагальнення інформації про діяльність національних товариств дає змогу 

змогу зрозуміти загальну картину етнонаціональної ініціативності в Україні. З 

точки зору практичної значимості, висвітлення певних аспектів діяльності 

національних громад є методикою до успішного провадження такої діяльності 

для інших організацій. Тему сучасного стану вірменської меншини на території 

України детально опрацьовано в комплексному дисертаційному дослідженні 

авторки. Воно було безумовною «піонерською» роботою в цій галузі. Однак 

об’ємні межі дисертації унеможливили оприлюднення матеріалів щодо 

проблемних і перспективних боків розвитку вірменських національних 

товариств. Зважаючи на високу оцінку результатів дисертації, нагальною 

потребою є викладення здобутих матеріалів щодо проблем і перспектив 

діяльності вірменської діаспори України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематика життєдіяльності 

вірменських національних меншин є дуже популярною серед низки 

вітчизняних і зарубіжних науковців у контексті середньовічної культури, проте 

сучасним періодом зацікавлені не менше. Так, дослідниками сучасної 

вірменської діаспори України є С. Кочарян, Н. Бережна, М. Чепіжко, Л. 

Аветисян та інші. Комплексне узагальнене дослідження етнокультурної 

діяльності вірменської меншини в умовах незалежності України належить 

авторці даної статті – К. Данник. Ширша тема, що стосується проблематики 

національних меншин в Україні та їхніх громад, цікавить вітчизняних 

соціологів і політологів, серед них Н. Чорна, С. Куришко та інші.  

Формулювання мети статті. Метою статті є дослідження проблемних і 

перспективних моментів життєдіяльності та етнокультурної політики 

вірменських національних меншин в сучасній Україні. За основу розвідки взято 

матеріали із численних інтерв’ю із лідерами  правління Спілки вірмен України, 

що робить характер дослідження емпіричним.  



Виклад основних матеріалів з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Звертаючись до дослідження будь-якої проблеми, 

спочатку варто проаналізувати певні міжнародні офіційні документи. У 

контексті розгляду даної теми слід зосередитися на Концепції співпраці 

Вірменія-діаспора, зокрема на тій її частині, що висвітлює завдання Вірменії 

щодо співпраці, направленої на розвиток діаспори. Згідно із цим документом 

такими завданнями є: об’єднання вірмен навколо загальної структури 

самоуправління, включення до міждержавної документації положень, 

направлених на захист інтересів спільнот діаспори, сприяння відвідин членів 

діаспори своєї батьківщини, підтримка в організації загальновірменської 

електронної бази даних [7, с. 117].  

Декілька чітких проблем у взаємодії діаспори з батьківщиною 

виокремлює А. Сваранц, однак певні з них нині дещо втратили актуальність 

(зважаючи на дату видання результатів розвідки – 2008 р.). Наприклад, 

дослідник зазначає, що Вірменія прагне консолідуватись із діаспорою на рівні 

громадських інститутів, проте влада виступає проти цього через небажання, 

щоб до правління країною долучалися представники діаспор різних країн [11, с. 

148]. Незважаючи на це, зараз з обранням нового євроінтеграційного курсу й 

кардинальною зміною влади, Вірменія відкриває свої кордони для 

найталановитіших і найактивніших представників спюрку. Іншою тезою, яку 

науковець обґрунтовує як проблемний нюанс взаємодії Вірменія-діаспора, є 

недостатня консолідованість діаспори певної країни [11, с. 148]. Така проблема 

дійсно існує, наприклад у вірменській діаспорі Франції (згідно з дослідженням 

Л. Кртян), поміж вірменськими громадами простежується серйозна конкуренція 

й абсолютно немає кооперування зусиль [9, с. 18]. Однак це твердження не 

стосується вірменської діаспори України, адже її діяльність є не лише 

злагодженою, а й може бути прикладом для інших діаспоральних об’єднань. 

Доказом цього може слугувати те, що, за результатами опитування International 

Media Holding, згідно з рішенням громадян Вірменії Спілка вірмен України 

визнана найефективнішою структурою в діаспорі [10].  



У статті Л. Абраамяна «Вірменія і вірменська діаспора» (2005) висвітлено 

історичні, психологічні та символічні особливості взаємозв’язків вірменської 

діаспори з батьківщиною [2]. Учений зазначає, що поняття вірменської 

діаспори сягає ХІ ст., уже тоді воно було пов’язане з етнічним терміном 

«Католікос усіх вірмен» (голова вірменської церкви). Це, на думку Л. 

Абраамяна, означає, що владика духовно дбає не лише про жителів 

вірменського царства, а й про тих людей, які опинилися поза його межами, 

тобто утворили діаспору [2, с. 139]. Інша ж модель вірменської діаспори 

історично пояснюється функціонуванням торговельних поселень, які вже у ХІ–

ХІІІ ст. існували в районі Середземномор’я та Чорного моря.  

Основоположне теоретичне осмислення феномену вірменської діаспори 

викладено в спільній праці В. Дятлова та Е. Мелконяна «Армянская диаспора: 

очерки социокультурной типологии» (Єреван, 2011 р.) [5]. Ця унікальна книга 

окрім категоріального, теоретико-методологічного та історичного осмислення 

сутності вірменської діаспори (як в умовах середньовіччя, так і в сучасному 

світі), вона вміщує надцінний для нас розділ «Роль этнических организаций в 

жизнедеятельности диаспоры». У ньому дослідники наголошують, що 

основною об’єднувальною організацією вірменської діаспори є Вірменська 

Апостольська церква, при чому її становище в різних країнах різниться. Так, у 

мусульманських країнах вірменська церква – це чи не єдиний інститут, де 

вірмени мають змогу «бути собою». І навпаки, у країнах Західної та 

Центральної Європи, де християнство є домінуючою релігією, ВАЦ має 

можливість самоутвердитись і вирізнитись як окрема організація [5, с. 137]. 

Положення, викладені у праці, можна застосувати і до сучасної ситуації 

стосовно вірмен в Україні. По-перше, вірменська діаспора України перебуває в 

демократичному, толерантному середовищі, адже православне віросповідання, 

що домінує в нашій країні, є такою ж гілкою християнства, як і вірменське 

апостольське. По-друге, поліетнічний склад населення України, у якому 

сконцентровано чимало різних церков і релігійних організацій, утворює 

сприятливі умови для їхнього існування. Ці обставини нівелюють потреби до 



відмежовування себе в межах громади і до виборювання власної релігії в 

сукупності інших сповідань.  

У дослідженні Л. Кртян «Роль армянской диаспоры в политическом 

процессе Французской республики» (Нижній Новгород, 2011 р.) розглядається 

місце вірменської діаспори в політичних процесах Франції [9]. У роботі 

викладено матеріали, що цілковито підтверджують тези Е. Мелконяна, серед 

іншого ті, які визначають діаспору не лише як сукупність людей певної 

національності, а й за ознакою наявності в цій спільноті ідей самоідентифікації, 

збереження історичної пам’яті, релігії тощо. Крім того, праця містить відомості 

про те, як численні французькі, американські та інші організації вірмен 

допомагають одна одній і постраждалим унаслідок торговельної й енергетичної 

блокади Вірменії з боку Азербайджану. З цього джерела отримуємо дані про 

кількість журналів і газет вірменської діаспори Франції. Так, за підсумком Л. 

Кртян, у Франції виходить три щомісячні журнали (Les Nouvelles d’Arménie, 

France-Arménie, Azad), два щотижневі журнали (Achkar, la lettre de l’UGAB) і 

дві щоденні газети (Gamk и Haratch) [9, с. 22]. В Україні ж ситуація дещо інша: 

систематичний характер мають лише два видання: газета «Араґац» та журнал 

«Вірменський вісник», але доволі часто з’являються і зникають видання 

регіональних вірменських громад, яких нині налічується більше десяти. 

Найчіткіше відстежувати картину проблемно-перспективного сектору 

діяльності вірменської діаспори України вдалося завдяки численним польовим 

дослідженням. Згідно з результатами цих досліджень виокремлено такі тези: 

По-перше, ключовим завданням і основною проблемою нині в діаспори 

України є демографія. Йдеться про проблему виявлення, пошуку та запрошення 

осіб вірменської національності до лав громади. З одного боку, сучасні 

технології дозволяють поширювати інформацію та контактувати з багатьма 

людьми одночасно (зокрема, для цього громада використовує не лише численні 

друковані й електронні ЗМІ, а й сайти, соціальні мережі і комунікаційні 

мобільні додатки).  

З другого боку, глобалізаційні процеси істотно гальмують прагнення до 

самоідентифікації себе як представника конкретної нації. З часом стираються 



кордони між етносами, відбувається багатостороння асиміляція. У зв’язку з цим 

ускладнюється процес виховання людини як представника окремої нації. 

Звичайно, у цьому є як позитивні, так і негативні боки, однак вони не 

стосуються нашої теми.  

Способами з’ясування демографічного питання є всебічний пошук 

вірмен, передусім серед молоді. Такий пошук здійснюється в закладах вищої 

освіти України й передбачає заохочення вірменської молоді консолідуватися 

навколо громади їхнього міста, а при особливій активності, молодь, за 

підтримки СВУ, може навіть зорганізувати окремий підрозділ молодіжної 

громади. Подібний досвід, коли молодь виявляє настільки активну позицію, що 

організовує власну громаду, спостерігається в таких великих містах України, як 

Київ, Дніпро, Запоріжжя; 

- по-друге, звертаючись до теми молоді, варто зазначити, що 

підтримка   молодих талантів – це одна з перспективних місій Спілки вірмен 

України. Так, значні ресурси вкладаються в різного роду підтримку активних 

представників вірменської молоді.  

Чимало художників, музикантів та інших творчих людей знаходять у 

спілці підтримку, фінансову допомогу, організаційне сприяння. Для прикладу, 

реалізованим у цій галузі проєктом є сприяння виходу монографічної праці 

молодої вірменської науковиці М. Арсенян щодо давніх вірменських храмів на 

території України. Окрім видавництва монографії, було також організовано 

презентацію книжки з обговоренням цінності на сучасному етапі розвитку 

культури. Захід відбувся в столичному Будинку архітектора за підтримки 

Спілки вірмен України, Вірменської Апостольської церкви, національно-

культурного товариства АОКС-Україна та з присутністю посла Вірменії в 

Україні Т. Сейраняна. З цієї проблеми витікає перша і друга тези щодо 

перспектив розвитку вірменських громад: консолідація вірмен навколо громади 

і підтримка молодих талантів.  

Окрім М. Арсенян, новоспеченим молодим вірменським науковцем 

України є голова Історико-культурного комітету Спілки вірмен України Д. 

Давтян, чия праця готується до друку 2020 року силами громади. Дослідження 



під назвою «Громадсько-політична діяльність вірмен північного 

Причорномор’я (1778–1920 рр.)» висвітлює незгадувані раніше, але важливі 

моменти з історії вірмен України;  

- по-третє, важливою проблемою діяльності вірменської громади є те, 

що за допомогою до неї звертається чимало людей і всі ці процеси потребують 

не лише розумного підходу, а й неабияких матеріальних ресурсів. У цьому 

напрямі спілка працює за своєю власною концепцією, що передбачає 

комплексний підхід. Так, найбільше звернень зафіксовано за медичною 

допомогою, що стало приводом до створення унікальної організації 

національної меншини – Асоціації вірменських медиків України. Відомо також, 

що наприкінці 2019 року відбулося перше засідання асоціації (конференція, на 

якій з’ясовувались організаційні питання та проблеми структурування органів 

спілки).  

У зв’язку з нетривалим терміном функціонування організації не можемо 

твердити про її ефективність, однак раціональність такого започаткування – 

очевидна. Адже якщо раніше всі запити щодо медичної допомоги від вірмен 

України потрапляли безпосередньо до головного офісу СВУ, або ж до офісу 

ВАЦ, що істотно сповільнювало їхню обробку у зв’язку з великою кількістю, то 

тепер ці прохання будуть аналізуватися спілкою. Це не лише пришвидшить 

процес обробки і задоволення запитів (що у випадку із тяжкими 

захворюваннями є рівнозначним життю), а й допоможе відразу надіслати запит 

до конкретного фахівця-практика. Крім цього, спілка прагне централізувати 

подачу заявок на допомогу і децентралізувати саму допомогу. Тобто заявки 

потраплятимуть централізовано, після чого відправлятимуться в регіони, де й 

надаватиметься консультація та допомога хворим. І якщо здоров’я є 

найпершою потребою людини і з цією проблемою мають намір розібратися 

завдяки створенню асоціації, то такі інші запити, як матеріальна, юридична 

допомога вимагають інших рішень від спілки та всієї діаспори. Отже, ще 

однією перспективою розвитку спілки можемо назвати як успішне 

функціонування асоціації медиків, так і утворення інших подібних організацій. 



Важливо також зазначити, що на даний момент триває відбір вірмен 

студентів-медиків для подальшої роботи з ними. Планується щорічно відбирати 

кращих студентів медичних факультетів і відправляти їх на різноманітні 

тренінги, лекції та всіляко підвищувати їхню кваліфікацію.  

За словами виконавчого директора Спілки вірмен України, О. Арутюняна, 

громада намагається покривати у своїх програмах усі сфери життєдіяльності, в 

яких задіяна діаспора [6, л. 2]. Ця теза переконливо свідчить про те, що система 

діяльності спілки націлена не на створення видимості активності, а дійсно 

прагне допомогти усім по їх потребам та покращувати свої результати у всіх 

сферах. Враховуючи ці та інші фактори, не видається дивним, що діаспору 

вірмен саме України батьківщина відзначила як найбільш дієву;  

- по-четверте, серйозною проблемою та важливою перспективою 

розвитку вірменська діаспора будь-якої країни, серед них і України, вбачає у 

зверненні уваги правлячої верхівки дипломатичного кола до трагічної дати – 

1915 року – геноциду вірмен в Османській імперії. З огляду на це кожного року 

спілкою планується проводити численні заходи до дати пам’яті жертв 

геноциду; 

- по-п’яте, Спілкою вірмен України планується безпрецедентний 

захід – міжнародна конференція у Вірменії, куди запрошують визначних діячів 

української культури й політики: депутатів, художників, директорів 

заповідників, представників різноманітних партій української держави. Метою 

даного заходу є не лише всестороннє спілкування, налагодження українсько-

вірменських взаємозв’язків, а й з’ясування обох країн нагальних питань. У 

планах заходу численні екскурсії давніми святинями найпершої у світі країни, 

яка прийняла християнство як державну релігію, – Вірменію;  

- по-шосте, перш ніж висвітлити ще один перспективний напрям у 

діяльності Спілки вірмен України, варто наголосити на гострій проблемі, яка 

нині набирає обертів катастрофи. Ідеться про проблеми екології. Надзвичайно 

важливу місію в цьому контексті виконує вірменська громада України. Так, 

окрім масштабного проєкту спілки – екоскейтпарку в центрі Єревана, поблизу 

храму святого Григорія Просвітителя (Сурб Грігор Лусаворіча), важливу роль у 



порятунку нашої планети відіграє відмова від стандартного елемента живлення 

автомобілів. У зв’язку із цим Спілка вірмен України в усій Вірменії починає 

відкривати станції заряду для електромобілів, при чому – на безоплатній основі. 

Цей благодійний акт є важливим кроком на шляху до боротьби з нагальною 

проблемою, адже він стимулюватиме до придбання електричних авто і 

користування ними, а це, у свою чергу, сприятиме зменшенню шкідливих 

викидів в атмосферу. Відомим фактом є те, що зараз наша планета перебуває в 

досить критичному стані щодо екології. При цьому використання одноразового 

посуду, пластику, пакетів, споживання м’яса – усі ці шкідливі звички людства 

стоять на других місцях за шкодою природі після використання палив чи газу 

на транспортних засобах. З огляду на це, проєкт Спілки вірмен України щодо 

встановлення безкоштовних заправок для електроавтомобілів є неймовірно 

альтруїстичним, проте надзвичайно дієвим рішенням. Крім того, якщо їх 

прикладу будуть слідувати й інші громади (й не тільки у Вірменії), збільшаться 

шанси, що через 200 років людство ще матиме можливість дихати чистим 

повітрям;  

- по-сьоме, перспективою діяльності вірменської діаспори України є 

надання можливості молодим підприємцям проявити себе в бізнесі. Ця важлива 

місія виконується завдяки нещодавно запровадженій грантовій системі Спілки 

вірмен України. Така система виникла через гостру проблему: надзвичайно 

частими зверненнями до спілки з різноманітними проєктами. З огляду на цю 

проблему керівництво нині вводить нові механізми. Так, від 2020 року 

запроваджується єдиний алгоритм дій: усі охочі подають власні проєкти до 

спілки з обґрунтуваннями, підготовленими за загальним зразком. При 

затвердженні керівництвом спілки того чи іншого проєкту він фінансується та 

супроводжується всілякою допомогою. Звертаючись повторно до теми екології, 

варто зазначити, що найпоширеніші всеукраїнські проєкти стосуються саме 

вироблення сучасних замінників одноразовому продукту. У цьому контексті 

маємо надію, що молода вірменська молодь проявить неабияку активність щодо 

екологічної безпеки. Також Спілка вірмен України планує завдяки грантовій 

системі виявити перспективних молодих людей і запросити їх працювати до 



спілки. Такі дії сприятимуть збільшенню в громаді цінних кадрів і можливості 

проведення масштабніших акцій.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з 

цього напряму. Отже, кожна обґрунтована в статті проблема є перспективним 

напрямом діяльності вірменської діаспори України і світу. Так, проблема 

кооперації всіх членів діаспори в громаду породжує потребу в подальшому 

пошуку талановитих членів діаспори та запрошення їх брати участь у 

діяльності меншини. Ця ж проблема має й інший вектор перспективної 

діяльності: допомога молоді, влаштовування культурних заходів сприятиме 

гуртуванню молодого покоління навколо своєї багатогранної культури. Ще 

однією описаною в розвідці проблемою є численні звернення вірмен, які 

потребують допомоги, до Спілки вірмен України. Розв’язання цієї проблеми 

завдяки організації Асоціації вірменських медиків України породило 

перспективну ідею щодо влаштування подібних інституцій в інших галузях – 

що і є важливим перспективним напрямом. Інший вид звернення вірмен до 

Спілки є звернення з пропозиціями фінансувати проєкт. У цьому контексті 

перспективним вважаємо введення грантової системи. Тобто, зважаючи на 

перелічені тези, можна підсумувати, що вірменська діаспора України є 

надзвичайно активною організацією, яка швидко реалізує поставлені цілі, 

реагує на всі проблемні питання й звернення та свідомо окреслює плани й 

напрями своєї діяльності, зважаючи при цьому на всебічні запити й потреби 

вірмен як України, так і світу.  
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Dannyk K.O., Problems and prospects of activity of the Armenian minority in 

the world and in Ukraine.  

The article presents the results of numerous field explorations of the life of 

national minorities of Ukraine and the world (based on the materials of the Armenian 

diaspora). Being a representative of the classic diaspora and veteran communities, 

Armenians maintain their active position today as an important member of 

international and national interethnic interaction. It can be stated that the Armenian 

Diaspora is now one of the most active national minorities of Ukraine, thanks to its 

all-encompassing unifying body - the Union of Armenians of Ukraine. In addition, we 

have reason to say that in the 19 years since the last official census of the Ukrainian 

population, from 2001 to 2020 the number of Armenians in Ukraine has increased 

fivefold (from 100,000 to 500,000 people). These and other provisions outlined in this 

article and in the author's dissertation demonstrate the positive trend that Ukrainian 

initiative societies are following. Attention is also paid to the interconnections of the 

diaspora with the homeland, which have their own problems. 

Keywords: Armenians, national minority, diaspora, spurk, national minorities 

of Ukraine, Union of Armenians of Ukraine, Armenian diaspora of the world, 

national self-identity, ethnic self-identification. 

 

Данник Е.А. Проблемы и перспективы активности армянского 

меньшинства в мире и Украине.  

В статье представлены результаты многочисленных полевых 

исследований по тематике жизнедеятельности национальных меньшинств 

Украины и мира (на примере армянской диаспоры). Будучи представителем 

классического вида диаспоры и veteran communities (диаспоры с глубокими 

историческими корнями), армяне своей активной позицией и сегодня 

поддерживают статус важного члена международного и всеукраинского 

межэтнического взаимодействия. Можно констатировать, что армянская 

диаспора на сегодня является одним из самых активных национальных 

меньшинств Украины, благодаря своему комплексному объединяющему органу 

– Союзу армян Украины. Кроме этого, есть основания утверждать, что за 19 



лет, от последней официальной переписи украинского населения, с 2001 по 2020 

год численность армян Украины выросла в пять раз (от 100  до 500 тыс. чел.). 

Эти и другие положения, изложенные в данной статье и в диссертационном 

исследовании автора, демонстрируют положительную тенденцию, по 

которой движутся инициативные общества Украины. Очерчены также 

взаимосвязи диаспоры с родиной, имеющие свои проблемные стороны. 
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