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УКРАЇНА – ПОСТУП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кононенко П.П. (Київ) 
 

НАЦІОНАЛЬНА  ІДЕЯ,  НАЦІЯ,  НАЦІОНАЛІЗМ 
 
У статті досліджується проблема національної ідеї, нації та 

націоналізму в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що 
актуальність та гострота заявленої проблематики має об’єктивний 
характер та зміст на початку ІІІ тисячоліття. 

 
1. На межі ХХ і ХХІ століть стало цілком очевидним, що серед 

найзначніших проблем загально цивілізаційного розвитку є 
національна ідея, нація, націоналізм, до того ж – і в автономному 
існуванні кожного з цих понять та феноменів, і в їх багатоступеневій 
взаємозалежності. 

А водночас, що ті феномени – національна ідея, нація, націоналізм – 
існують сотні років, однак досі викликають нестихаючі суперечки та 
полеміки як щодо змісту історично зафіксованих реальностей, так і 
щодо перспектив тих феноменів. 

На доказ достатньо процитувати хоча б кількох дослідників: 
націоналізм є політичною силою, яка визначила особливості 
європейської та світової історії протягом останніх двох століть значно 
більшою мірою, ніж ідеї свободи та парламентської демократії чи ідеї 
комунізму, – переконливо заявляє Петер Альтер1. "Починаючи з часів 
Французької революції, історія Європи являє собою історію піднесення 
і розвитку політичного націоналізму", – резонує йому Юджин Каменка 
(с. 216). Іншої точки зору дотримується Елія Кедурі: націоналізм, 
наголошує він, – це одна з найшкідливіших доктрин, насланий на 
багатостраждальне людство, згубний винахід німецьких філософів 
ХVІІ ст., котрий є логічно абсурдним. Тому і нації, і націоналізм та 
національну ідею чекає крах. 

                                           
1 Див.: Націоналізм. Антологія. Упорядкування О.Проценка та В.Лісового. – К.: 

Смолоскип, 2000. 
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Роджерс Брубейкер заперечує ту думку: "громадянство та нація є 
питаннями, які інтенсивно обговорюються в європейській політиці, 
східній та західній. І такими вони, очевидно, залишаться в осяжному 
майбутньому", а ті, хто проголошує  "настання постнаціонального віку, 
занадто поспішають відправляти національну державу на звалище 
історії. Вони недооцінюють той запас живучості (resilience), а також 
багатство і складність інституційної і нормативної традиції, що, як 
виявляється, все ще містить у собі життєву силу, незалежно від того, 
добре це чи зле" (с. 803). І при наступному поколінні, твердо 
переконаний  Ентоні Сміт, нації, національна ідея, націоналізм будуть 
на чільних позиціях в історії людства, оскільки, допоки найголовніших 
потреб людей і народів не задовольнятимуть інші форми життя та 
ідентифікації, "нації з їхнім націоналізмом, заперечувані або визнані, 
вільні або пригноблені – причому кожна нація плекає власну самобутню 
історію, свої золоті епохи і священні краєвиди, – і в наступному сторіччі 
становитимуть для людства найважливіші культурно-політичні 
ідентичності"1. 

Не менш вагомими є свідчення з діалогу О. Рожена та проф. 
І. Яковенка на сторінках "Дзеркала тижня" (9-15.10.2004): "Судячи з 
недавніх ескапад прем’єра України на адресу "націоналізму", це слово, 
як і в совітські часи, ним сприймається як образа. Очевидна спроба 
погріти руки на хворобливій темі". 

І це – не випадковість, не примха окремої людини, ні, слово 
"національний" досі змушує деяких наших співгромадян кривити губи. 
Настороженість в цьому питанні легко пояснити: це позиція держави, в 
якій прожило більшу частину свого життя старше покоління, де 
ставлення до націоналізму кардинально змінювалося. На початку 
створення Совіцької держави за ідеєю Леніна була проголошена 
політика "коренізації", тобто всілякої підтримки в розвитку 
національного. Десять років здійснення цієї політики призвели до 
бурхливого розквіту національних культур. Особливо вражаючих 
наслідків домоглися діячі української культури в період т. зв. 
"українського ренесансу". 

Але союз вільних республік був замінений реанімованою імперією – 
спадкоємицею царської "тюрми народів". Відродження було 
розстріляне. У 1933 р. пленум ЦК прийняв постанову про припинення 
коренізації. "З тих пір навіть займатися дослідженням проблем 
національного розвитку було заборонено в Академії наук. А те, що в 
республіках національні питання дозволяли "вивчати" призначеним 
партією "вченим", розуміння складних процесів у розвитку народів не 
додавало. Образливо, що про це нагадують сьогодні висловлювання 
навіть окремих державних чинів". 

Тим більше, "що в останні десятиліття інтерес до цих питань у 
Східній Європі зростає шквалоподібно" (с. 1). І не тільки в Східній 
Європі. 

                                           
1 Див.: Ентоні Д.Сміт. Національна ідентичність. – К.: Основи, 1996. 
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Достатньо ознайомитися з підготованою О.Проценком та В.Лісовим 
антологією "Націоналізм" (К., 2000), як стане очевидним: проблемами 
націй, націоналізму, національної ідеї щонайпізніше з ХVІІ ст. 
займалися сотні найавторитетніших мислителів, політиків, митців 
Європи та інших континентів, вони відповіли на багато найсуттєвіших 
питань їх еволюції та майбутнього, і все ж вважається, що в жодному з 
аспектів останнього слова не сказано. Полеміки не стихають як у 
зарубіжних країнах, так і, особливо, в Україні. Їхні актуальність та 
гострота мають об’єктивний характер та зміст – і життєвий, і науковий, 
адже вони пов’язані з питанням питань: куди і як іти? До того ж – як 
Україні, так і всьому людству. 

2. Одна з причин існуючого в Україні – стан, наслідки і характер 
вивчення зазначених проблем. 

Маємо на увазі, що пов’язані з еволюцією нації феномени 
націоналізму й національної ідеї закорінені, як побачимо далі, 
щонайпізніше в дійсності ХVІІ ст. і дістають об’єктивоване вираження 
вже в науковій теорії та практиці ХІХ ст. Однак, від часу 
Переяславської ради 1654 р., і українська дійсність, і політика та наука, 
зокрема ідеологія, зазнають кардинальних деформацій. Приєднана до 
московського царства, Україна втратила свою державність, а з цим і 
фіксовану національну ідентичність, інтелігенцію, ідеологію та реальну 
самодостатню орієнтацію. Це породжує глобальні протиріччя, що 
принципово впливає і на характер суспільної свідомості. Розвивається 
дихотомія: ще народжується "Історія русів" з її ідеєю відродження 
національно-державної України, на весь світ підносять національно-
державну ідею в усіх її різновидах кирило-мефодіївці і Т.Шевченко, 
М.Максимович, П.Куліш, М.Костомаров, М.Драгоманов, І.Нечуй-
Левицький, О.Потебня, – але в реальній дійсності вже витає дух Великої 
Руїни. Як бур’яни, заполонюють освіту, науку, публіцистику ідейки 
бездержавності і безнаціональності українства, його психічної 
вторинності та ущербності, приреченості вічно бути додатком до чужих 
імперій та націй. Декому здається, як писав М.Костомаров, що "лежить 
в могилі Україна". Царизм  офіційно здійснює тотальну 
денаціоналізацію, готує для вмираючої України похоронні реквієми. 
Україна й справді виявляє ознаки занепаду, оскільки з національно-
демократичної суверенної республіки перетворюється на мозаїку 
колонізованих частин, обернутих у рабство сусідніми імперіями.  

Однак похорони були передчасними: "Ще не вмерла Україна!" – 
проголосили брати Чубинські. "І не вмерла, і не вмре!" – рішуче 
резюмував І.Франко, наголошуючи: необхідно "не ридать, а здобувать 
хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі!" – адже ще Т.Шевченко 
заповідав: "Борітеся – поборете!" 

Далі зупинимося на реальних підставах тієї впевненості, поки що ж 
зазначимо, що Україна буквально вибухає й вирує ідеєю національно-
державницького відродження.  

3. Ю.Бачинський ("Самостійна Україна" та "Економічі підстави 
самостійності націй"), М.Міхновський  ("Націоналізм космополітизм", 
"Націоналізм – всесвітня сила"), І.Франко в статтях "Поза межами 
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можливого" та в "Одвертому листі до галицької молодежі", 
М.Грушевський ("Історія України-Руси" та "Галичина і Україна"), 
Д.Донцов ("Ідеологія чинного націоналізму") та автори "Української 
хати" розкривають як генеалогію національного становлення 
українства, так і філософсько-політичні підвалини невідворотного руху 
України до національної ідеї, держави та перспективи.  

І Україна в 1917-1920 рр. втілює національну ідею у відродження 
самостійної держави. 

Це був фундаментальний напрям розвитку всіх європейських 
держав. Як і пророкував один з ідеологів просвітницько-
демократичного націоналізму Й.Г.Гердер, Україна ставала на шлях 
розквіту як новочасна Еллада, – та комуно-більшовицький режим 
московської неоімперії підтяв злет молодого Фенікса. Не тільки на 
практичний, а й на історико-теоретичний націоналізм було накинуто 
зашморг шибениці. Реальному націоналізму імперія протиставила 
псевдоінтернаціоналізм. 

Достатньо ознайомитися з виданими в СРСР словниками, 
довідниками, енциклопедіями, як постане картина абсурду: національну 
проблему трактували як неіснуючу або й ворожу, чи то вже розв’язану в 
дусі створення "єдиної спільності людей – радянського народу", отже, 
на ґрунті асиміляції, злиття і знищення численних націй, що веде, 
мовляв, до торжества справедливості та блага знищуваних народів; чи 
то небажану самим уярмленим народам, в світлі чого практично 
заборонялося й дослідження нації, не кажучи вже – теорії й практики 
націоналізму та розвитку національної ідеї. Нав’язувалася методологія 
класовості і комуністичної партійності, в дусі якої аксіомою видавалася 
формула Сталіна: нація – це історична спільність людей, що складається 
в процесі формування спільності її території, економічних зв’язків, 
літературної мови, деяких особливостей психічного складу, культури, 
характеру. У кожній нації, гласили ленінці, є дві нації, а відповідно до 
цього є й дві (?!) національні культури: експлуататорів і демократична, 
народна. У світлі цього, як резюмував "Советский энциклопедический 
словарь", "національне питання – це сукупність політичних, 
економічних, територіальних, правових, ідеологічних і культурних 
відносин між націями, національними групами і народностями в 
різноманітних суспільно-економічних формаціях" (с. 870). Але головне, 
що в СРСР створено єдиний економічний простір, а тим самим – і 
фундамент єдиної нації. 

В жодному подібного роду виданні гасла "націоналізм" і 
"національна ідея" не існували. Зате було категорично заявлено: є "два 
основні світогляди в Н.п. (національному питанні) – буржуазний 
націоналізм і пролетарський інтернаціоналізм… Комуністи ведуть 
рішучу боротьбу з націоналізмом…, за торжество принципів 
інтернаціоналізму". І неважко помітити, що, при такого роду класово-
партійному підході до проблеми, радянські люди мали увірувати в те, 
що коли є дві культури у кожній нації, то мають чи можуть бути і дві 
мови, навіть – дві нації, а також – окремо нація і окремо народ, у який, 
за цією логікою, не входили ні інтелігенція, ні заможне 



Україна – поступ 
 

 11

селянство. Творцями інтернаціональної спільності мали бути лише 
пролетарські шари країн, оскільки вони "не мають вітчизни" й 
покликані "весь старый мир разрушить до основанья…", бо той 
національний світ немовби творили лише буржуазні верстви.  

Усе те видавалось як аксіоми. Істину шукати заборонялось. А без 
істини не поставали правдивими ні минуле та сучасне, ні майбутнє.  

4. Ось чому на межі і 80-90-х років ХХ ст., і ХХ та ХХІ століть 
постало особливої ваги завдання – пошук істини. А той, хто прагнув 
пізнати правду, мав звернутися до анналів історії і тоді, навіть коли б 
удався хоч би до фрагментів досліджень, побачив би: 

"Націоналізм, як ми збираємося довести, – це модерне і спочатку 
суто європейське явище, яке найкраще розглядати у зв’язку з тим 
розвитком, що його спричинила Французька революція 1789 року, котра 
стала його символом"1.  

Чи означає це, що націоналізм, котрий виник як дитя революції (до 
речі, пролетарської!), появився, мов deux maschine, без глибинних 
передумов? Аж ніяк! Націоналістичні гени виявляють себе, наголошує 
дослідник, ще до монархічних імперій, у глибинах перших держав. А 
далі національно забарвлена "племінна свідомість, такий, якщо бажаєте, 
протонаціоналізм, продовжив, до певної міри, своє існування і в часи 
імперій, династичних монархій та міст-держав, виступав в історії 
людства як місцевий патріотизм і у певних народів міг стати формою 
національної свідомості. Євреї вибрали символом своєї політичної 
єдності і свого національного призначення ідею Єгови, свого власного 
Бога, і таким чином підійшли до сучасного націоналізму набагато 
ближче, ніж більшість народів Стародавнього світу. Певна річ, вони 
пишалися тим, що витворили типовий націоналістичний маніфест – 
сполучення народних переказів, етичних настанов і націоналістичної 
політичної пропаганди, який ми називаємо Біблією. В’єтнамці і корейці 
у давній період своєї історії під тиском китайців також виробили 
надзвичайно сильне національне почуття. Греки, яким була властива 
дещо слабша форма національної свідомості, ближча до трайбалізму, 
створили ідею Еллади і розділили відомий їм світ – ойкумену – на 
греків та варварів. Китайці відрізняли Середнє Царство, Центр Світу 
(населений китайцями) від зовнішнього світу, населеного варварами. Ця 
племінна або національна свідомість, це прагнення розрізняти «своїх» і 
«чужих» простежується протягом усієї історії людства. Середньовічні 
університети і середньовічні церкви, які стали вживати слово «нація» 
(важлива історична фіксація! – П.К.) в його спеціальному значенні – як 
організаційну одиницю – також використовували цю тенденцію (І не 
лише у віддалених етнічних групах – греків, китайців, корейців, а й у 
слов’ян). 

«У Празькому університеті, заснованому в 1348 році, студенти були 
поділені на німецьку, чеську і польську нації; в університеті міста 
Абердин (Шотландія) вони були поділені на чотири нації – Мар, Бачен, 

                                           
1 Націоналізм. – С. 217. 
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Морей і Егнус…; у Парижі університет визнавав «нації» Франції, 
Пікардії, Нормандії і Німеччини. В Італії часів Данте були у вжитку 
вирази nazione fiopentina та nazione milanese… Подібні випадки бували в 
історії стародавніх єгиптян, греків, вірмен і персів»1. 

Отже, поняття націоналізму було зафіксоване принаймні в добу 
середньовіччя. І хай воно виявилося не в усьому ідентичним сучасному, 
однак фіксувало не лише розрізнення на «своїх» і «чужих», а й появу 
спільноти нового типу, ніж рід і плем’я. А та спільнота не лише 
виокремлювала себе посеред інших, а й відчувала себе як суверенна 
окремішність, яку пов’язувала як із майбутнім, так і з минулим, ядром 
яких було плем’я, а ще раніше етнос і рід – суттєва домінанта. 
Раціонально-абстрактне осягнення й формулювання прийдуть пізніше. 

5. Так неминуче доторкаємось до питання співвідношення нації і 
національної ідеї, часопросторової появи сутностей і понять. І цілком 
закономірно, що один з найзначніших істориків та теоретиків 
націоналізму Ернест Ренан розпочинав своє дослідження з питання «що 
таке нація?» і відповідав:  нації – форми людських спільнот. Декому 
здається можливим вивести щодо них якусь абсолютну аксіому. Та це 
породжує масу суперечностей і непорозумінь, як культивації націй, так і 
негації щодо них. Бо загалом форми спільнот і при незаперечній 
внутрішній ідентичності є водночас «надзвичайно різнорідні» – як 
особливостями, так і часом виникнення та характером самовираження. 
«Величезні згромадження людей, як напр., Китай, Єгипет, стародавній 
Вавилон; племена, як єврейське, арабське; такі міста, як Афіни й 
Спарта; союзи різних країн, як імперія Ахменідів, імперія римська, 
каролінгська, громади без вітчизни, що утримуються тільки релігійним 
зв’язком, як, напр., громади євреїв, вогнепоклонників; такі нації, як 
Франція, Англія і більшість сучасних Європейських автономій; 
конфедерації, як швейцарська, американська; споріднення раси або 
мови, яке встановилося між різними галузями германців або слов’ян, – 
ось групи, що існують або існували, яких не можна плутати між собою 
без великих непорозумінь. В добу Французької революції думали, 
наприклад, що інституції невеличких незалежних міст, скажімо, Спарта 
й Рим, – можна застосувати до наших величезних націй… В наші дні 
роблять ще більшу помилку, бо змішують расу з нацією»2.  

А як же вийти зі становища? 
Поступ, наголосимо ще раз, неможливий без шукання істини. Щоб 

хоч доторкнутись до неї, потрібно вдатися до свідчень історії. І тоді 
побачимо: 

Починаючи з кінця Римської імперії або краще від часів розпаду 
імперії Карла Великого (а це – ІХ ст. н. е. – П.К.), Західна Європа 
розпалася, як здається, на нації, з котрих деякі в певні часи силкувалися 
захопити в свої руки гегемонію над іншими націями; але такі гегемонії 

                                           
1 Там само. – С. 218. 
2 Там само. – С. 107. 
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ніколи не були довговічними. Те, що не вдавалося Карлові V, Людовику 
ХІV, Наполеону І, напевно, не вдасться нікому і в майбутньому. 

Отже, 1) нації не ідентичні іншим об’єднанням; 2). вони є продуктом 
розпаду імперій. «В цьому розумінні нації – почасти (прикметне 
застереження! – бо до розпаду імперій відбувається зародження й 
кристалізація націй – П.К.) являли собою нове явище в історії. 
Стародавній Світ не знав їх; Єгипет, Китай, Халдея зовсім не були 
націями. Ще були групи людей, якими правили Син Сонця або Син 
Неба. Не було єгипетських громадян, не було громадян китайських… 
Афіни, Спарта, Сідон, Тір є визначними центрами «патріотизму», але не 
націями. «Галлія, Іспанія, Італія, перед тим, як їх завоювала Римська 
імперія, були спілками народностей… Імперії ассирійська, перська, 
імперія Олександра також не були вітчизнами», – отже не були й 
націями (як пізніше Турецька, Австро-Угорська, Російська імперії). 

Фундаментом формування націй став принцип цивілізаційний. 
«Тільки германський наплив упровадив у світ принцип, який став потім 
основою цивілізації». Верденська угода (943 року про розподіл імперії 
онуками Карла Великого, кожен з яких, при верховенстві Лотара І, 
зберігав за собою частину імперії як незалежну – П.К.) намітила поділ 
земель-держав, і з того часу Франція, Німеччина, Англія, Італія, Іспанія 
розвиваються як нації. 

Що ж характеризує ті держави? Найперше – «змішання народів, з 
яких вони складаються». В них «немає нічого подібного до того, що ви 
знайдете в Туреччині, де турок, слов’янин, грек, вірменин, араб, сирієць, 
курд тепер так само різняться один від одного, як і в день завоювання». 

Особливу роль у єдності одних і роз’єднанні інших відіграли два 
чинники: релігія і мова. Саме вони визначили, що, скажімо, у Франції 
франки були помітною меншістю, але дали назву державі, як дали й 
усіма визнаний франкський патріотизм (у «Пісні про Роланда» спільна 
країна для всіх є «солодкою Францією»), а всім громадянам – наймення 
французів. 

Непросто формувалася означена єдність; як не прикро, однак і через 
насильство та забуття частиною насельників держави свого окремого 
минулого. «Але суть нації полягає в тому, що у всіх індивідів було 
багато спільного і що всі вони забули багато» (Е.Ренан), зокрема, з 
жорстоко-кривавих історичних протистоянь. 

Все зазначене засвідчує, що «сучасна нація – історичні результати 
цілого ряду факторів», зокрема, на думку Е.Ренана, – ролі династій та 
національного права. Є й інші відповіді. А саме: частина дослідників-
теоретиків фундаментом нації називає расу. Є тенденції вирішального 
значення надавати ролі етнографічного чинника або мові, культурі, 
державі; та з плином часу все більше – всім чинникам в їхній 
сукупності. Тож іноді здається, що консенсусу досягнуто, однак, це 
ненадовго. 

Як зазначає Ренан, скоро виявляється, що не можна культивувати ні 
принципу права (скажімо, раси на долю окремих громадян: германців 
чи росіян, котрі проживають в інших країнах), ні принципу 
етнографічності: «наскільки справедливий і законний принцип націй, 
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настільки принцип початкового права рас вузький і дуже небезпечний 
для справжнього поступу», загрозливий для цивілізації. Подібно до 
цього «правдою є те, що нема чистих рас і що ґрунтувати політику на 
етнічному аналізі – це означає перетворювати її на химеру. Найбільші 
країни: Англія, Франція, Італія – це ті, в яких кров найбільш перемішана 
(як, до речі, і в Україні, що нами показано в підручнику 
«Українознавство» 1996 р. і про що говоритиметься далі, – П.К.). Чи 
Німеччина є з цього погляду винятком? Чи є вона чисто германською 
країною? Яка помилка! Цілий південь був галльським, цілий схід, 
починаючи від Лаби, – слов’янським (а ще на початку нашої ери 
германці заселяли протоукраїнські землі, а потім наші пращури – землі 
германські, – П.К.)». 

Загалом, германські племена, «перемішані зі слов’янами у 
величезній неясній масі скіфів, не мали своєї окремої індивідуальності». 
Не мали її й італійські, іспанські, англійські групи племен. 
Індивідуальність народів виявляє лише нація, а «перші нації Європи є 
націями переважно мішаної крові» («француз не є ні галлом, ні 
франком, ні бургундом»), і в їх формуванні першорядну роль могли 
відігравати різні чинники. «Людська історія за своєю суттю 
відрізняється від зоології», «крім антропологічних прикмет, є ще розум, 
справедливість, правда, краса, однакові для всіх» (що, зазначимо одразу, 
є істиною лише апріорно-абстрактною, оскільки кожна нація 
встановлювала свої істини та критерії і керується цим принципом досі). 

Не вважає можливим Ренан надавати універсального значення й 
мові: «Мова запрошує до єднання, але не змушує до цього. США й 
Англія, іспанська Америка й Іспанія (як, додамо, і Росія) розмовляють 
тією самою мовою, але не становлять однієї нації». «Прусія, де тепер 
розмовляють тільки німецькою, кілька віків тому розмовляла мовою 
слов’ян». «Релігія, – твердить Ренан, – також не могла би дати 
достатньої підстави для встановлення сучасної національності», як і 
спільність інтересів певної людності або спільність території, хоча 
«географія – це один з головних чинників історії». 

А що ж могло дати?! – дошукувались істини допитливі розуми? 
І доходили висновків: нації – продукт довготривалого процесу 

еволюції, на хід якого справляли вплив різноманітні чинники. У різний 
час доходили нації й до вираження свого самоусвідомлення. 

Так, Данте Алігієрі народився у повністю латинізованому мовному 
середовищі і (так буде до повстанського руху Мадзіні) міг поповнити 
численну армію творців «загальноєвропейської» культури. Але він не 
міг стати не римсько-імперським, а італо-національним поетом і 
мислителем: Рим, завоювавши Еллінську Грецію, повністю підпав під 
владу її культури. Філософія самодостатності людини («Людина – 
вінець природи») й кожного народу пронизала і латинізовану імперську 
культуру. Ідеї нового часу, принципи й критерії нового мислення 
підірвали штучну, ситуаційну середньовічну «спільність» із середини. 
Данте відчув те нуртування вселюдської тенденції і розпочав 
самореалізацію з написання трикнижжя «Про мови», у якому писав: 
якщо ми хочемо бути справжніми митцями, то маємо стати 
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народними, а щоб стати народними – мусимо передавати буття і 
свідомість свого племені, а це означає – народною мовою. «Народною ж 
є мова, яку вбираємо з молоком матері». 

Ризикуючи бути непоміченим традиційно латиномовним довкіллям, 
Данте, подібно до Ікара, котрий не міг не летіти до Неба, хоча знав, що 
крила може розтопити Сонце, не міг не линути до Землі-Італії. І 
переміг! – врятувавши, до речі, італійську народність, мову, культуру 
для вселюдства й ставши провісником доленосної для світу епохи 
Відродження. 

Подібним шляхом пішли й генії східного Відродження – співтворці 
національних міфів та філософських трактатів (як «Махабхарата» і 
«Рамаяна», «Шах-наме», «Авеста»), гуманістичних вершин творчості 
Нізамі, Навої, Руставелі, Рудаві, які свідомо і цілеспрямовано піднесли 
роль народно-джерельних основ, що внутрішньо поєднували покоління 
й епохи усього їхнього часового й просторового буття. Світ все більше з 
Хаосу почав набувати цілісності через індивідуалізацію 
багатоманітності. Стало нормою бачити людей і народи рівними й 
повноправними, гідними поваги та історичної ролі лише за умови їхньої 
чіткої самоідентифікації та націленості на здійснення власної історичної 
місії. Тож не дивно, що Вергілій уславлював Рим-імперію та носіїв його 
ідеології («О, римлянин, доля судилась тобі панувати над світом, 
встановлювать норми й закони, приваблювать вірних  й жорстоко 
карать непокірних»), а Данте – Італію-республіку. 

І стає очевидним: ядром націєтворення стає етнічна ідея 
самоутвердження та розгортання в просторі й часі. Закономірно, що 
поява такої якості, як нація, зумовлює й неминучість процесу 
самоосмислення. 

Наголосимо: доба Відродження знаменувала не розрив з минулим, а 
повернення до духовно-культурних джерел, а це означало – і до 
джерел самоусвідомлення, до процесу с т а н о в л е н н я  нації. І 
тому, зрозуміло, до глибин буття і свідомості, розгорнутих в усіх етапах 
еволюції, отже: від сім’ї – до роду,  і від роду – до племені та етно-нації. 

З цієї причини Ренан і зможе написати: «Нація – це душа, духовний 
принцип», сучасність якого формують два джерела: одне – в минулому, 
друге – в майбутньому; одне – «це спільне володіння багатим спадком 
споминів, друге – це спільна згода, бажання жити разом, користатися 
спільним й надалі неподільним спадком». 

Ні історична людина, ні, тим більше, рід, етнос, нація не 
появляються раптом, як із піни морської «Культ предків – 
найвідповідальніший з усіх; предки зробили нас такими, якими ми є 
тепер. Героїчне минуле, великі люди, слава (але справедлива) – ось 
головний капітал, на якому ґрунтується національна ідея»1. 

Спартанська пісня "Ми те, чим ви були; ми будемо тим, чим ви є 
тепер" є найкращим гімном для кожної вітчизни, – гадає Ренан. І робить 
узагальнення: 1) "нація – це велика солідарність, утворювана почуттям 

                                           
1 Там само. – С. 118. 
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жертв, які вже принесено й які є намір принести в майбутньому… 
Існування нації – щоденний плебісцит, як існування особи – вічне 
ствердження життя"; 2) можливо, нації колись "заступить конфедерація 
європейських країн. Але це не є законом теперішнього століття. Тепер 
існування націй корисне, навіть потрібне. Існування їх – гарантія 
свободи, яка зникла б, коли б світ мав тільки один закон, тільки одного 
пана. Своїми різними, часто протилежними, здібностями нації служать 
спільній справі цивілізації, всі вони вносять свій голос до великого 
концерту людства, що загалом є найвищою ідеальною дійсністю. 

Резюмую свою думку. Людина не є рабом ні раси, ні мови, ні релігії, 
ні течії рік, ані напрямку гірських хребтів. Велике згромадження людей 
зі здоровим розумом і гарячим серцем витворює моральну свідомість, 
яка зветься нацією"1. 

Нагадаємо, навіть до однакових висновків мислителі, дослідники, як 
правило, йшли своїми шляхами (до речі, національними!) та робили 
неоднакові акценти. Але правдивою є  така парадигма: хоча дослідники 
різних націй акцентували і на протилежних чинниках як вирішальних, 
вони приходили до споріднених висновків. І найперше: родове начало 
лягає в основу етнічного і племінного, а етно-племінне – в основу 
національного. А це означає: спочатку вибруньковується відчуття – ідея 
нації, на її основі – нація, а на їх синтезі – націоналізм. 

Стосовно України – це парадигма: спочатку викристалізовується ідея 
України, потім – Україна, потім – українці, і на завершення – 
український (як і французький, німецький, англійський, китайський, 
японський) націоналізм. Як різними є буття і свідомість націй та їхні 
вольові й цільові життєпокладання, наміри й ідеали, так різними є й 
типи націоналізму. Підтвердження тому – трактування, концепції як 
зарубіжних, так і вітчизняних націоналістів. 

Так, на думку Шарля Морраса, національну ідею, націю, націоналізм 
пробуджують і актуалізують: батьківщина, її природа (а відтак – спосіб 
життя, світовідчуття, світорозуміння, доля) – з одного боку, та тиск, 
життєві загрози сусідів (інших націй) – з іншого. "Батьківщина – це 
об’єднання природне або, те ж саме, – історичне. Природне походження 
– ось вирішальний чинник. Батьківщину – землю твоїх батьків – не 
вибирають, як не вибирають батька й матір. Тому у сприйнятті 
національної ідеї "на перший план виступає принцип спадковості. Саме 
вона підказує нам слово "Батьківщина" і ще головніше – поняття 
«нація», яке означає "народження" або не означає нічого", але тоді "не 
означеними", безособовими постають і люди без батьківщини, індивіди 
без власної сутності а, отже,  і без власного "я",  без об’єктивної 
вартості. Іншими словами: "Ідея нації не є щось туманне, як це 
стверджують зайдиголови – анархісти (або – ультра-інтернаціоналісти 
чи ультра-глобалісти, – П.К.), вона репрезентує в абстрактних термінах 
неспростовну реальність", а тим самим дає підстави твердити: "Все, що 
являє собою індивід, все, що він має, все, що він уподобає, зумовлене 

                                           
1 Там само. – С. 119-120. 
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існуванням нації, і найменше, що він повинен зробити, щоб уберегтися, 
– це за всяку ціну захищати свою націю", дбати про її розквіт на засадах 
суверенітету, гуманізму, демократизму. Розуміти: "Виявлені властивості 
народного характеру треба розглядати як константи, що мають 
проявлятися впродовж усієї історії цього народу" (Ш.Моррас. 
«Повернення до живих речей»). З цієї точки зору націоналізм є 
аналогом патріотизму, а обов’язком еліти є "розвивати філософію… 
націоналізму" як учення про шлях до добра, щастя й краси.  

Саме поклик часу, філософія гуманізму і поступу й визначили 
основоположні начала світової теорії та методології наукового 
націоналізму. 

Чи не найбільш чільну позицію в його еволюції посідає, як відомо, 
великий німецький мислитель Йоган Готфрід Гердер, особливо завдяки 
його праці "Мова і національна індивідуальність". 

Мова – душа нації (народу)! – ось домінанта тієї праці. Приваблива, 
епохальна, цивілізаційно значуща, культуротворча домінанта. І 
особливо – її глибокою аргументацією: "Так само як увесь рід людський 
не міг лишитися одним табуном, так не міг він зберегти й одну мову. 
Отже, утвердилися різні національні мови", – твердив Гердер. 
Утвердилися за велінням світового розвитку і трансцендентно, і 
внаслідок неминучої революції у способі буття, почуттів, мислення, 
адже не лише інтелектуально-духові чинники, а й "клімат, повітря й 
вода, їжа й питво [вічно] впливатимуть на органи мови і, звичайно, 
також на мову". 

Мова, наголошував Гердер, така ж давня, як і людина, рід, нація. 
Батьківщина, і саме вона, «власне», була основною прикметою роду, 
тим, що пов’язувало сім’ю, знаряддям суду, героїчною піснею про 
звитяги батьків, їхнім голосом із могил". Отже, тим, що з’єднувало в 
одну цілість покоління й віки, почуття і бажання, волю і мрії, змагання 
за місце під сонцем; тим, без чого немислимі люди й народи-нації. Мова 
– "скарбниця людської думки, до якої кожен по-своєму щось додає! 
Сума діяльності всіх людських душ"1. 

Кожна мова – це шлях матері-батька до сина, від них – до роду і 
нації. Більше: через мову "природа з’єднала ще одну ланку: народ 
передає свій духовний набуток іншому народові. Так у великому 
поступі націй набувають вищого рівня мистецтва, науки, культура; і 
мова – це найкращий спосіб удосконалення їх, який вибрала природа". 

Мова, наголошував Йоган Фіхте, є головним джерелом  виховання 
любові до народу. А це – любов – категорія інтегральна, адже: "що таке 
любов до батьківщини чи, правильніше було б сказати, що таке любов 
окремої людини до своєї нації?» Відповідь в аксіомі: "тільки первинний 
(питомий) громадянин, а не закореніла в путах свавільних приписів 
людина, дійсно належить до народу й має право покладатися на нього, 
бо тільки він здатний на справжню й розважну любов до своєї нації" 
("Що таке народ у вищому розумінні цього слова, і що таке любов до 

                                           
1 Там само. – С. 43. 
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батьківщини"). Тільки усвідомлення взаємо причетності людини й 
народу робить їх справжніми, формує й виявляє характер, без якого 
народ-нація – це тільки маси населення. Життя формує закони, у тому 
числі й закон взаємо відповідальності людини і нації; "то закон 
розвитку первинного і божистого. З цього останнього випливає, що 
люди, які … зовсім не вірять у первинне та його подальший розвиток, а 
вірять тільки у вічний плин позірного життя і які через ту свою віру не 
вважають себе народом у вищому розумінні цього слова – таки й 
насправді не є таким народом, – і так само не зможуть мати 
національного характеру". 

1812 року Фіхте направлявся до Харківського університету, бо й 
досвід, проблеми України спонукали його до висновків: народ і 
батьківщина – це носії й запорука земної вічності; "любов до 
батьківщини має навіть керувати державою як безперечно найвища, 
остання й незалежна інстанція…" Дехто вважає, що народам-націям не 
обов’язкові закони-ідеали, та що різним націям потрібна різна міра 
свободи,  однак досвід засвідчує: свобода і щастя можливі лише там, "де 
існує вища мета, що стоїть понад державою", де люди не є рабами 
міщанського добробуту, де й держава є лише засобом досягнення 
найвищої мети, а не метою. 

Надзвичайно сильне враження на Європу справив маніфест 
Джузеппе Мадзіні (Мацціні) – політичного діяча, котрий за умов, 
подібних до українських, коли Італія була провінцією імперій з гучною 
славою в минулому й туманними перспективами, без власного образу й 
ідеалу, – навернув Батьківщину на історичний шлях і тим, що вніс у 
свідомість співвітчизників ідею суверенної нації. "Ваші першочергові 
обов’язки – першочергові за значенням, – проголосив цей 
далекоглядний революціонер у маніфесті "Обов’язки перед країною", – 
стосуються, як я вже казав, Людства", адже "насамперед ви люди, а 
потім вже громадяни або батьки". Це не означає применшення ролі 
останніх іпостасей, але зобов’язує бачити себе в потоці вселюдства, що, 
в свою чергу, зобов’язує бачити себе в системі народу, котрий 
самоусвідомився й розгледів свою роль у системі інших націй. 

Чому необхідне національне самоусвідомлення? Бо "Індивід надто 
слабкий, а Людство надміру всеосяжне", а в такому разі "що може 
кожен із вас, сам-один у своїх спромогах, задля морального 
вдосконалення, задля поступу людства?" Звичайно ж, мізерно мало. 
Тому необхідне об’єднання, братерська співпраця задля спільної мети. 
Адже "без Країни у вас немає ні імені, ні прикмет, ні голосу, ані прав 
чи доступу як братів до товариства народів. Ви байстрюки 
Людства. Солдати без знамена, ізраїльтяни серед націй, ви не здибаєте 
ані довіри, ані захисту; ніхто не стане вашим вірником. Не тіштеся 
надією на звільнення від несправедливих соціальних умов, якщо 
спочатку не завоюєте Країну для себе; де немає Країни, там немає і 
загальної згоди, на яку ви можете покластися; усім заправляє егоїзм 
власного інтересу, і той, хто при владі, його береже, оскільки не існує  
спільної гарантії для інтересів загалу. Не відволікайтеся ідеєю 
поліпшення ваших матеріальних умов, поки спершу не вирішите 
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національного питання»… Пам’ятаймо: «Докладаючи праці згідно зі 
справжніми принципами заради нашої Країни, ми працюємо й на 
Людство; наша Країна є точкою опори важеля, яким ми маємо 
оволодіти для загального добра. Якщо ми від цього важеля 
відмовимося, то ризикуємо перетворитися на непотріб для нашої Країни 
й для Людства. Перед приєднанням до Націй, які складають Людство, 
ми повинні, далебі, існувати як Нація. Ніякого об’єднання не може бути, 
окрім як серед рівних»… 

Італійська еліта почула свого ідеолога, його вимогу: «борітеся за 
свободу цього народу, якщо момент того вимагає; але борітеся як 
італійці, щоб кров, яку ви проллєте, удостоїлася честі й любові не тільки 
до вас, а й до вашої Країни»; «Країна – це не просто територія; окрема 
територія утворює лише її фундамент. Країна – це ідея, яка 
здійснюється на цьому фундаменті». Національна ідея. Тому борітеся за 
ідею. 

Італійська еліта, наснажена філософією націоналізму, очолила народ 
– і він переміг. Італія - колонія, провінція Європейських імперій, стала 
Італією – культурною столицею не тільки Європейського континенту. 

А що мали б світова цивілізація і культура, коли б цього не сталося?! 
6. Можна наводити й безліч інших прикладів, які засвідчують: ідея 

нації еволюціонувала довгі віки, зазнавала найрізноманітніших 
трансформацій, – але в ХVІ-ХVІІ століттях матеріалізувалася в реальне 
втілення: етноси еволюціонували в нації, і в ХVІІ ст. виникають три 
перші національно-демократичні республіки – Англія, Нідерланди, 
Україна. Людство стає на нову грань свого розвитку. 

Можна спитати: чи означає все сказане, що національна ідея, нації, 
націоналізм виявили лише позитивні тенденції та наслідки? 

Реальна історія відповість: ні. Як і все нове, національна 
субстанціональність  утверджувалась нелегко – у муках і сумнівах, 
протиборствах та навіть у виявах самозаперечення; і до наслідків 
приводила нерідко небажаних, пов’язаних з кров’ю та жертвами, 
втратами й розчаруваннями. 

Ще в підручнику 1996 р. «Українознавство» нами було зазначено: з 
огляду на піднесення ролі певних формотворчих чинників, 
методологічних засад та призначення націоналізму, його поділили на 
кілька типів: демократично-ліберальний (представники Й.Г.Гердер, 
Й.Г.Фіхте, Д.Мадзіні, А.Міцкевич, Ф.Палацький), інтегральний (з 
домінантною роллю в Німеччині, Англії, Італії, Бельгії, Румунії, Іспанії) 
і реформаторський (Японія, Туреччина, Китай). Перший з них 
орієнтував на гармонізацію взаємин кореневих націй з представниками 
інших етносів; другий сповідував гегемонію націй – «месій»; третій 
генерував зусилля етносів, спрямованих на піднесення політичної, 
державної, національної свідомості та відповідних їй інституцій (розд. 
«Україна -  нація», с. 210-211). Відповідними вийшли й наслідки та 
ставлення до націоналізму в різні епохи та в  різних країнах: від 
апологетичного – до різко нігілістичного.  

Особливо переконливо і яскраво це виявилося в Україні. 
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І то – з різних, однак достатньо під ставових, причин. Найперша та, що не 
тільки національній ідеї та націоналізму як науковій теорії й соціально-
політичній ідеології, а й самій нації упродовж століть довелося відстоювати 
своє право не те що на історичну роль, а й навіть на існування. Наслідок – 
винятково негативний: всебічне гальмування розвитку, витіснення і соціально-
національної практики, і суспільно-політичної думки на маргінеси поступу, але 
ж – і надзвичайно позитивний: у боротьбі гострішали, відточувалися почуття, 
думки, воля; теорія неминуче перевірялася практикою, а досвід набував як все 
європейського, так і вселюдського значення. Україна поставала своєрідною 
лабораторією цивілізаційно-культурного всезагального досвіду. 

Друга причина – багатовікова деформація і фальсифікація історії України, і  
тільки у становленні суверенного буття, а  навіть щодо  існування української 
нації як самодостатнього суверена історії. 

Наслідок: досі праці з теорії й практики націоналізму були, як уже 
говорилося, під забороною і трактувалися як мало актуальні, а то й ворожі 
народові; а підмурівком тієї політики були неймовірно чудернацькі підходи до 
історії походження й розвитку українського народу (ширше – українського світу 
як загально планетарної реальності), її фальсифікація, репрезентантами якої 
були (та й лишаються) не лише зарубіжні (що до певної міри зрозуміло), а й, як 
не дивно, деякі вітчизняні інтерпретатори. 

У цій площині маємо дві константи: одну фундаментально-традиційну, 
започатковану «Літописом Аскольда» з його домінантою: маємо усвідомлювати, 
«Звідки пішла земля Київської держави. Хто в ній почав правувати, як києво-
руська земля стала є»; і другу – породжену антагоністами української, сказати б, 
первородства, згідно з якою українство є лише гілкою загального 
східнослов’янського стовбура (згодом – Московської держави), а то й попросту 
вигадкою польських чи австро-німецьких та галицьких політиків. 

Тут доторкаємось до серцевини проблеми – методології науки. 
Історіософія реставрованого видатним дослідником Михайлом 

Брайчевським "Літопису Аскольда" базувалася на синтезі міфології і 
документалістики: походження племен висвітлювалося в дусі біблійної легенди 
про розподіл земель синами Ноя, а буття Київської держави Аскольда і Дира – 
на основі літопису діянь князів з 860 по 867 рік. Навіть перший підхід чітко 
вказував історичну нішу праукраїнців у розселенні племен, зокрема й 
слов’янських на землях Яфета. Вона, до речі, в основному збігається із 
сучасним розташуванням України. Зображені події 860 та наступних років 
уводять у процес міжнародної взаємодії Київської держави, якій передує доба 
Кия і києвичів та яка на час переможного походу армії Аскольда і Дира на 
столицю наймогутнішої тоді Візантійської імперії Константинополь, сама була 
однією з наймогутніших у тодішньому світі. 

Надзвичайно важливі такі акценти "Літопису Аскольда": Київська 
великокнязівська держава бере початок од синів Ноя і стає наслідком 
довготривалого процесу розвитку та боротьби. На час походу на 
Константинополь вона була могутньою військовою імперією з ядром із 
Київської, Чернігівської та Переяславської земель (яким, до речі, Візантія 
зобов’язалася платити данину, як і воїнам кожного з 380 кораблів). Її релігією 
було язичництво, але Аскольд, хрестившись на своїй землі у Херсонесі, 
поширив християнство на всю Русь. Тоді, на прохання моравців та за порадою 
імператора Михайла, мудрими мужами Кирилом і Мефодієм, на основі 
"найпрекраснішої руської мови"1, було створено алфавіт давньослов’янської 

                                           
1 Див.: Українознавство. – 2003. – Число 9. 
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писемної мови й почався переклад церковно-службових книг. Київська держава 
тоді складалася з праукраїнських племен і мала всі атрибути суверенності та 
міжнародної суб’єктності. 

Майже через 200 років київські літописці на основі "Літопису Аскольда", 
створили свою "Повість минулих літ" (відома її третя редакція), поклавши 
фундамент "Київському" та "Галицько-Волинському" літописам та 
пристосувавши її вже до нових князів і обставини, що згодом, особливо в 
Московському князівстві, стало підставою не тільки для актуалізації й 
"поліпшення" праць аналогічного типу, а, на жаль, і для занадто вільного 
поводження з історією, аж до її безпардонної міфологізації та фальсифікації. 
Етапними на цьому шляху стали: 1613 рік, коли до влади в Москві прийшли 
Романови й зажадали знищення однієї частини стародруків та перелицювання 
іншої в ім’я доведення "законності" нової династії на престол, зокрема, шляхом 
показу походження московських князів від київських монархів. А також 1721 
рік, коли Петро І проголосив Московщину Росією і тим самим здійснив 
привласнення своїй державі не свого, а праукраїнського наймення. 

Виникненню облудних ініціатив Романових та успіхові їх задуму 
прислужилися події попередніх періодів, коли старець Філофей (до речі, 
київського походження) та Спірідон-Савва запропонували Іванові ІІІ розглядати 
Московію не як народ і не як державу, а як світовий феномен, покликаний стати 
третім і останнім Римом – захисником світового православ’я (так що не варто 
дивуватися бажанню Алексія ІІ стати вселенським патріархом: це давня 
політика Москви, в якій церква завжди була підрядною ідеологічним 
департаментам держави й царів), а Іван Калита, у світлі імперської доктрини 
месіанізму, розпочав процес "собирания под московским скипетром всех 
русских земель", тобто експансію упродовж цілого наступного півтисячоліття, 
надаючи колонізаторській тенденції доброчинного тлумачення та модифікуючи 
його залежно від обставин і за допомогою історіософських екзерсисів. 

На цій основі Катерина ІІ започаткувала багатомовну "Историю государства 
российского", кладучи в її підмурівок щодо України цілком очевидну 
українофобську ідеологему: «малая Россия, Лифляндия и Финляндия суть 
провинции», котрі мають певні привілеї; їх порушувати непристойно, «однако ж 
и называть их чужестранными и обходиться с ними» шанобливо – було б 
аналогічно непристойно. Потрібно зробити все, «чтобы они обрусели и 
перестали бы глядеть, как волки в лесу». 

Далі будуть впроваджуватися горе-теорії германського й варязького 
походження Київської держави, аж поки не запанують скандальні концепції 
М.Погодіна та породженого на тій основі москвофільства, нерідко лицемірно 
іменованого слов’янофільством. 

Відомі акценти московського академіка: до ХІV ст., мовляв, у Києві жили 
"великороси", і українці в особі білих хорватів оселилися в ньому лише тоді, 
коли "великороси" відійшли з монголо-татарами на північ. А це означає, що вся 
спадщина Київської великокняжої держави: її землі, культура, мова, князівські 
династії, – належать… Московії. Про те, що тоді не те що росіян, а й московітів 
не було навіть у проекті, – сором’язливо замовчувалося. Бо йшлося про 
надзвичайну спадщину, і її треба було привласнити будь-якою ціною А це вже – 
не історія і не мораль. Великий вчений М.Максимович показав усю абсурдність 
тієї ідеологеми1, але та офіційна доктрина скандально луснула ще й з іншої 
причини: виходило, що коли "білі хорвати" прийшли до Києва лише в ХІV ст., 
то "великороси" й українці є народами різними! І говорити як про єдиний 

                                           
1 Див.: Максимович М. Киевъ явился градомъ великимъ…– К., 1994. 
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східнослов’янський народ, так і про закономірність "воссоединения" українців 
та "росіян" у 1654 році в "единой неделимой" імперії немає жодних підстав. 

Висічена сама собою "унтер-офіцерська вдова" не могла погодитися з 
поразкою у своїх імперсько-місійних домаганнях й виплодила новий 
гомункулюс великоросійської національної ідеї – слов’янофільство, згідно з 
яким під скіпетром московського імператора мали об’єднатися вже не тільки 
три східнослов’янських племені, а й всі інші державні народи: поляки, чехи, 
серби, хорвати, словаки… Ідея визволення шляхом об’єднання приваблювала. 

Та ейфорія з обох боків тривала недовго: як і одурені та зраджені українці, 
такі пригноблені турками, австрійцями, мадярами, німцями слов’яни, котрі 
сподівалися на визволення за допомогою Росії, скоро переконалися: за 
лестивими словесами-ідеями криється програма ще страшнішого – тотального 
уярмлення. Слов’янофільство (як і його варіант – москвофільство) – підступна 
пастка. Московській імперії потрібні, як писав К.Гавлічек-Боровський, не 
братерство і рівність, а українські землі, адріатичні виноградники, чеські 
промисли, польська корона, болгарські курорти, – тому "до Москви я їхав 
слов’янофілом, а до Праги, – з розпачем наголошував Гавлічек-Боровський, – 
повернувся чехом". 

Аналогічне прозріння сталося і в Україні: Т.Шевченко, кирило-мефодіївці 
проголосили курс на історично-зумовлене національне відродження. А царизм 
страктував голос народу як ворожий і антидержавний націоналізм. Відповідь 
української політичної еліти була адекватною: не можемо прийняти московське 
псевдо слов’янофільство, бо воно заквашене не на бажанні рівності, демократії, 
братерства, а на запозиченому в древньому єврействі та римській імперії 
великодержавному месіанізмі.  

У "Програмових засадах Братства Тарасівців", філософськи 
насичених статтях М.Костомарова, І.Нечуя-Левицького, І.Франка, Лесі 
Українки, Б.Грінченка, П.Грабовського, у своєрідних маніфестах 
Ю. Бачинського "Україна irredenta" і М.Міхновського "Самостійна 
Україна" було сказано чітко і ясно: українці – окремий самодостатній 
народ і мають історичне право на власний життєвий вибір. Шлях? Він 
окреслений, як заповіт Т.Шевченка: "де нема святої волі – не буде там 
добра ніколи", тому – "вставайте! Кайдани порвіте", "борітеся – 
поборете!", – і оскільки маєте відповідальність перед судом історії та 
вселюдства, то мусите "не ридать, а здобувать хоч синам, як не собі, 
кращу долю в боротьбі!" "Vivere memento!" (І.Франко). 

7. Дуже важливо, що вагомість суспільно-політичного відродження 
підкріплювалась науковими дослідженнями та відкриттями, коріння 
яких знаходилось у глибинних анналах історичної теорії і практики.  

Дуже важливо ще й тому, що історичні свідчення, як ми вже 
зазначали, століттями свідомо замовчувалися, перекручувалися, а то й 
нищилися: як народ без історичної пам’яті є не народом, а тільки 
населенням (що рівнозначно – матеріалом, засобом досягнення мети 
іншими народами), так і народ без власної ідеї розвитку не є нацією, 
спроможною реалізувати визначене природою (трансцендентно) право 
та покликання. Українці мали залишатися гілкою стовбура, повністю 
залежною від його життєстійкості. Отже, не Прометеєм, не Антеєм, не 
Голосом світу, а тільки наймитом, відлунням чужого голосу. 

У книзі історії на карті планети зафіксовано тисячі племен, одні з 
яких викристалізувались як самодостатні етноси, інші – розчинились у 
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потоці життєвого виру: їм забракло внутрішніх сил. Подібне бачимо і в 
еволюції етносів: одні розвинулись у нації, інші – або розчинилися в 
інших етносах, або поступово асимілюються й гинуть. Як візерунки на 
вікнах, «розмальованих» памороззю. 

Варте уваги природне явище, особливо в гірських місцевостях: з 
глибин урвищ високо вгору підносяться могутні товсті дерева. А поряд 
з ними – тонюсінькі деревця, однак – такі ж гінкі й високі! Їх рослинна 
«свідомість» підказує їм: підніметеся до сонця – виживете, ні – будете 
затінені й знищені сильнішими, станете сухостоєм… 

Народ, що не тягнеться до сонця, – лишається аморфним етносом, 
приреченим на поступове загасання, лише на спогад. Велике життя 
потребує великої енергії: для етносу – це енергія самоусвідомлення й 
самореалізації, формування своєї самосвідомості в ідею – філософію 
незнищенної єдності всіх членів суспільства задля великої життєвої 
мети. 

Історія засвідчує: такого роду ідея-філософія у життєздатних 
народів та харизматичних етносів формується віками й кристалізується 
в національну ідею. Ідея структурує націю. Нація свою життєву волю й 
мету теоретично й практично виражає в націоналізмі. 

Без великої ідеї народ – як храм без аналоя: часом і привабливий 
архітектурою, але холодний, як склеп. Або як людина з відмерлим 
серцем: може колись і приваблива, але –  без майбутнього. 

Лише частина українців невтомно бореться, шукаючи дорогу до 
божого Храму – істини і високої мети, а тим самим – до щастя, до життя 
вічного й самодостатнього, незалежного від інтересів та волі інших. А – 
частина живе сумою міфів і фальсифікацій. Ще частина – рослинним 
життям: врятує інстинкт – добре, не врятує – буде, що буде… І коли 
справжні люди – народи – борються за своє «Я», за свою долю, тим 
вони утверджують свою силу, і славу, і велич, і красу, потрібність і для 
інших, зумовлену здатністю збагачувати світ, – то останні розпачливо 
виправдовуються: «а хіба хтось знає, як треба жити?! Хіба є свідчення, 
якими ми були і яке наше справжнє призначення?..» 
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ЗМІСТ УКРАЇНОЗНАВСТВА:  
СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД  

ДО СТРУКТУРУВАННЯ ЗНАНЬ 
 
У статті розглядається проблема єдності мети, змісту, 

структури та функцій українознавства в розкритті його сутності, 
визначенні принципів і механізму взаємодії складників науки. 

 
У природі діє універсальний Закон, за яким тільки й може 

відбуватися розвиток будь-чого: організму, особистості, спільноти, 
предмета, явища, процесу тощо. Дослідження його механізму 
незаперечно підтверджує, що розвиток відбувається лише за умови, 
коли мета, зміст, форма (структура) процесу взаємодіють як сутнісні 
його компоненти, тобто творять у ній (сутності) єдине ціле. 

У науці, як і в природі та житті людей, які вона досліджує, ціле не 
може бути пізнане й відповідно вивчене без з’ясування змісту й 
структури його зовнішнього прояву, сенсу і характеру взаємодії 
складників. 

Логічно, що й в енциклопедичних виданнях у найбільш загальному 
плані поняття “зміст” трактується як взаємодія істотних елементів і 
процесів, притаманних даному явищу чи предмету. 

Тому при визначенні змісту українознавства маємо, передусім 
з’ясувати його структуру (склад сутнісних компонентів) і неодмінно 
дослідити характер їх взаємодії в єдиному процесі творення і розвитку 
сутності науки. Хоч сама взаємодія – то вже сфера прояву іншої 
категорії науки – її функції і визначається як виконання, здійснення, 
діяльність, як зовнішній прояв явища, складника, суб’єкта дії в 
певній системі відносин. В соціологічному аспекті “функція” 
розкривається і як роль, яку виконує суб’єкт соціальної дії, або процес 
по відношенню до цілого, тобто трактується як призначення або роль 
(Функція – сім’ї, роду, племені, етносу, народу, нації, громадянського 
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суспільства, держави, науки, освіти, культури тощо). Узагальнюючи, 
скажемо, що всяка осмислена соціальна дія не може стати доцільною і 
відповідно пізнаною за межами заданої функції. 

Погоджуючись із визначеннями, що їх дали попередники 
категоріям “зміст”, “структура” і “функція”, додамо до них лише 
один, але важливий компонент. На нашу думку, поняття “зміст” 
неодмінно має включати й саму ідею предмета, явища, процесу, що 
уособлює не тільки сенс, а й обумовлює структуру, характер взаємодії 
їх складників. 

Йдучи за логікою такої думки ми неодмінно прийдемо до висновку, 
що як і сутність, зміст будь-якого суспільного явища не може бути 
з’ясованим без усвідомлення його ідеї – визначального чинника 
структурно-організаційної й функціональної мотивації. Ця думка 
тепер усе настійніше відтворюється у вивченні процесів та явищ 
суспільного життя. Вона такою ж мірою справедлива й відносно науки, 
що досліджує ці процеси та явища.  

Логічним постає й висновок, що глибоке усвідомлення змісту, а 
відтак, і теоретико-методологічних підвалин та практики сучасного 
українознавства, неможливе без належної уваги до самої ідеї 
структурування наукового знання, мотивації його творення та розвитку. 

Питання ролі ідеї (у даному випадку – української національної) у 
визначенні змісту українознавства вже розглядалося раніше1. Тут же 
пошлемося лише на принципово важливий висновок, що випливає з 
того розгляду: будь-яке суспільне явище (наука в тому числі) не 
може бути з’ясоване й адекватно пізнане без усвідомлення ідеї його 
творення та розвитку. 

Ідея, як внутрішня сутність явища, процесу, дії тощо й уособлює їх 
зовнішній прояв у т.ч. структурний і функціональний. 

Зауважимо, що системний, структурний, функціональний, 
генетичний, історичний підходи в з’ясуванні природи, характеру, змісту 
науки як цілого об’єктивно притаманні кожній її галузі і тепер мають 
стати неодмінним чинником наукового самопізнання, дослідження та 
вивчення законів його розвитку. 

І хоч на деякі з названих підходів вказували ще науковці минулого, 
реально ж тип наукового мислення починає змінюватися тільки в період 
з другої половини ХХ – поч. ХХІ ст. Це стало можливим завдяки більш 
системному розвитку свідомості, впливам на неї новітніх досягнень 
природничих і суспільних наук. Саме з цього часу наука починає все 
відчутніше рухатися від дослідження переважно предметного складу 
речей, “членування” дійсності, окремих суспільних явищ, їх 
особливостей тощо до вивчення процесів і тенденцій розвитку, 
функціонування цілісних систем. Лише від цього часу пізнання починає 
помітно просуватися тим шляхом, на який вказували ще Р.Декарт і 

                                           
1 Токар Л.К. Національна ідея як внутрішня сутність і самовираження нації // 

Українознавство. – 2002. – Число 4. – С. 50. 
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Г.В.Лейбніц1, а саме – дотримуватися певного порядку сходження 
“від речей більш простих і легких до речей більш складних і 
важких”, намагаючись “віднайти” таке просування і в порядку 
мислення з тим, щоб “сама природа стала нашим провідником і 
поручителем”. Результатом такого руху (аналізу) окремих явищ, 
предметів, на думку Г.В.Лейбніца – мав би стати “каталог простих і 
зрозумілих думок”, який зміг би вибудуватися в підручник, до якого 
увійшло б “все необхідне і найпоширеніше”. 

Чи вдалося науці у своєму поступі за час, що минув, створити такий 
каталог думок, а тим більше підручник (в найширшому розумінні), які 
сприяли б виробленню цілісного бачення і синтетичного мислення у 
людей? Можна сказати, що лише до певної міри. Бо поступ був надто 
повільним. Якщо початки наукового пізнання системного характеру 
світу можна віднести до ХVІ ст., а теоретичного осмислення цілісності 
людського буття до середини ХІХ ст., то про формування системного 
синтетичного знання в спільнотах можна говорити хіба що починаючи з 
ІІ пол. ХХ ст. Пригадаймо хоч би той факт, що сама думка про цілісний 
системний характер науки вперше була висловлена М.Планком на 
початку ХХ ст., а свого поширення в межах колишнього Радянського 
Союзу вона набула тільки в середині 60-х рр. ХХ ст.2 А в такій 
специфічній галузі пізнання й самопізнання як українознавство – лише з 
кінця ХХ ст. Такою була логіка історичного поступу науки. Системні 
знання, як основа самостійного й розвинутого мислення, виникають 
лише тоді, коли пізнані найбільш загальні закони розвитку природи і 
суспільства, розкриті закономірності їх прояву на більш простому і 
доступному “родовому” та “видовому” рівнях. 

В українознавстві ж цей процес, як уже підкреслювалось, суттєво 
затримався. Намагання його прискорити помітно посилюються лише 
наприкінці ХХ ст. 

Тільки на початку 90-х років розробляється наукова концепція 
українознавства як цілісної системи знань, як науки і навчальної 
дисципліни, творяться освітні програми, перший підручник та 
посібники з українознавства3. 

Саме на цей час характер українського життя, його потреби 
починають диктувати нові підходи й нові виміри, а теоретико-
методологічні знання в галузі самопізнання й самотворення досягають 
такого рівня розвитку , коли стають спроможними охоплювати, 
аналізувати й синтезувати в єдності всю полісистемну сферу 
українознавства і відтворювати більш-менш цілісний образ народу. 

                                           
1 Декарт Р. Міркування про метод. – К., 2001; Лейбниц Г.В. Предварительные 

сведения к энциклопедии или универсальной науке. Соч. в 4-х т. – М., 1984. – Т. 3. 
2 Планк М. Единство физической картины мира. – М., 1966. 
3 Див.: Українознавство: концепції, програми, документи. – К., 1995; Українознавство: 

навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти. – К., 1997; 
Кононенко П.П. Українознавство. Посібник. – К.. 1994, Його ж. Українознавство. 
Підручник. – К., 1996; Токар Л.К. Українознавство в системі наукових і навчальних 
дисциплін // Українознавство. – 2003. – Число 2-7 (7-8) та ін. 
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То ж, коли тепер ми ведемо мову про структуру наукового 
самопізнання, то маємо на увазі не тільки ідеальне бачення розвитку, а, 
головним чином, його конкретно-історичний зріз розвитку, що 
відображає, з одного боку, рівень готовності суб’єкта до творення таких 
знань, а з іншого – спільноти до їх сприйняття. 

Проте в обох випадках (в ідеальному і в конкретно-історичному) у 
структуруванні знань є те спільне, що визначає і напрям, і зміст, і 
характер процесу. Вони не є самодостатніми, довільними, а неодмінно 
похідними. 

Принцип структурування змісту науки самопізнання і в ідеалі, і в 
конкретно-історичному зрізі визначаються єдиним законом – цілісності, 
системності розвитку світу й людського буття, зокрема. І саме тому 
висхідним методологічним орієнтиром у розвитку науки самопізнання 
мають стати вимоги принципу єдності структури людського буття і 
структурування знань про нього з неодмінним підпорядкуванням такого 
структурування єдиній меті – пізнання (самопізнання) цілого.  

Підставу для такого висновку знаходимо в усьому попередньому 
розвитку природничих і суспільних наук, які тепер і на науковому рівні 
довели те, про що люди раніше лише здогадувалися, а саме: що їхнє 
буття є не чим іншим, як цілісною системою не тільки в просторі, а й у 
часі; що навколишній світ як матеріальний, так і духовний не ізольовані 
одне від одного предмети, явища та процеси, а їх сукупності, системні, 
цілісні утворення. 

На цій основі й відбуваються серйозні зрушення як в організації, так 
і в змісті науки. Змінюється сам характер не тільки бачення світу, а й 
місця та ролі в ньому людини, людського буття і досліджуваних об’єкта 
та предмета науки самопізнання. 

У центрі наукового самопізнання все виразніше постають не окремі 
складники: сфери, явища, процеси людського буття, а великі і малі його 
системи, їх взаємовпливи та взаємодія у всіх аспектах системного 
прояву. І з цього часу уже не тільки окремі дослідники, а й людські 
спільноти: нації, народи, людство в цілому починають все глибше 
усвідомлювати свій взаємозв’язок і взаємовпливи в процесі розвитку, 
що відповідь на вічне питання про сенс людського буття необхідно 
шукати не десь, у ще невідомих світах, а у власній природо-соціальній 
сутності, в її фізично-біологічному, психологічному, етнічному, 
економічному, політичному, духовному вимірах, в історичному досвіді 
поколінь. 

І що питання про характер та межі людського буття – це питання не 
тільки і не стільки індивіда, окремої особистості і навіть не покоління й 
держави, якими б досконалими вони себе не вважали, а питання буття 
нації, народу, життя розумного на Землі, те, яким шляхом і на яких 
засадах у подальшому буде здійснюватися їх розвиток. 

Тільки за такого підходу відбувається своєрідне “подовження” 
кінцевості суб’єкта буття в тому розумінні, що природна загибель 
окремих індивідів, речей, явищ не призводить до знищення їх виду та 
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роду. Саме видове буття тепер набуває вигляду “подовженого” за межі 
буття індивідуального”1. 

Тільки в цьому випадку індивідуальне людське життя може набути 
того омріяного безсмертя (принаймні в межах буття нації, народу, 
життя розумного на Землі), але не інакше, як у справах, здобутках, 
духовності спільноти. Дорогою ж до нього можуть стати прості, 
зрозумілі й доступні кожному сходинки, по яких людину веде сама 
Природа: від сім’ї – до роду, до племені, етносу, нації, народу та 
вселюдства. І пам’ять про неї (людину), а отже, і її присутність у 
справах і здобутках, духовності спільноти будуть тим відчутнішими і 
тривалішими, чим значимішими і вагомішими будуть діяння на благо 
спільноти. Такою бачиться логіка природного буття людини. Такою має 
бути і логіка науки самопізнання.  

І цілком природно, що при визначенні змісту українознавства так 
важливо з’ясувати зміст і структуру основних сфер буття людини і 
спільноти те, наскільки їх чинники в своїй мотивації, організації та 
дії єдині в творенні та розвитку особи, нації, народу, життя 
розумного на кожному етапі відповідно до їх природо-історичного 
покликання.  

Це необхідно зробити й тому, що саме в них (сферах 
життєдіяльності) найбільш чітко й зримо проявляється людська сутність 
і не тільки в певному спектрі буття, а неодмінно в єдності всіх його 
сегментів. Бо хоч людина всякий раз діє відповідно до специфіки того 
чи іншого сегмента, але вона завжди несе в собі цілісну мотивацію 
буття. І на її дії в будь-якій сфері суспільної організації, 
державотворення, економіки, політики, соціальних відносин, культури, 
права, моралі і т.д., завжди накладаються мотивація та трансформації в 
усіх інших сегментах. І тільки разом вони здатні відтворити всю 
повноту людського єства. 

У такому спектрі думок цілком логічною постає і концепція 
українознавства, розроблена на поч. 90-х рр. ХХ ст. проф. 
П.П.Кононенком, директором Інституту українознавства (на той час у 
складі Київського державного університету ім. Тараса Шевченка). 

У ній на більш цілісному системному рівні розвиваються думки 
попередників кінця ХІХ – поч. ХХ ст. про основні концентри2 знань, на 
засадах яких мало творитися українознавство і як цілісна наука, і як 
методологія освіти та виховання, і як окрема синтетична навчальна 
дисципліна. То ж концентри знань у концепції Інституту не були 
абстракцією, як це декому здавалося. Вони на рівні свідомості 
відтворювали й відтворюють реальне людське буття. Бо тільки в таких 
його сферах як природа, етнонаціональні, соціальні відносини, 
суспільне, державне життя, економіка, культура тощо проявляється 

                                           
1 Кузьмин В. Принцип системности в теории и методологии К.Маркса. – М., 1980. – 

С. 27. 
2 Концентр (від. лат. con – разом i centrum – центр). Зібрання зосередження будь-чого 

навколо єдиного центру. В даному випадку зосередження знань навколо єдиного 
сутнісного їх центру. 
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людська сутність. Відповідно й пізнання (самопізнання) людини, 
спільноти має відбуватися за тим же принципом. Але особливістю 
прояву людської сутності є те, що хоч і відбувається цей процес у 
певній сфері: в економіці, політиці, громадянському житті, культурі 
тощо, але неодмінно з людиною, спільнотою як цілісностями, які 
завжди несуть у собі знання і мотивації інших концентрів, і тільки в їх 
єдності й творять людське буття, стають критеріями його відповідності. 
І саме з цих позицій можна пояснити виникнення таких складних явищ 
духовності, що акумулюють у собі не вузький, специфічний спектр 
знань та дії, а набувають все більш комплексного, інтегративного 
характеру. Завдяки цьому ми можемо більш чітко уявити, що стоїть за 
такими поняттями, як: “національна ідея”, “етнопсихологія”, 
“етнокультура”, “економічна, політична культура”, “гуманітарна 
політика”, “соціальна політика”, “громадянське суспільство” тощо.  

У методологічному сенсі для нас виключно важливо завжди ставити 
перед собою запитання, а як всі ті знання, що інтегруються навколо того 
чи іншого стрижня в концентрі, сприяють не тільки усвідомленню 
досвіду специфічної дії, а й неодмінно тому, яке місце належить цьому 
специфічному знанню і досвіду специфічної дії в цілісній системі знань 
про людину, спільноту, в єдиному процесі їх самотворення.  

Це тим важливіше, оскільки посилення цих процесів тепер уже не 
тільки на рівні спільноти, а й вселюдства стає все відчутнішим. 

І не дивно, що головною проблемою розвитку українознавства на 
нинішньому етапі постає вироблення в спільноті потреби інтеграції 
знань, що формувалися і формуються на рівні концентрів і в яких 
відтворюється досвід основних сфер життєдіяльності людини й 
спільноти.  

Та саме на цьому шляху виникає найбільше непорозумінь і 
суперечностей і не лише в науковій, а й політичній та управлінській 
сферах. 

Серед науковців, а за ними й політиків та управлінців є немало 
таких, хто й сьогодні вважає, що українознавства, як цілісної системи 
знань, як окремої науки немає і не може бути, бо це “загрожувало” б (?) 
існуванню десятків наукових напрямків...”1 

При цьому автори таких і подібних тверджень неначе й не 
помічають, що всі ці напрямки і школи виникли й існують не десь там 
самі по собі, а як наслідок предметного (компонентного) пізнання 
цілого – українського народу.  

У науці, як і в реальному житті найбільш складним виявляється 
перехід на новий, більш високий системний рівень мислення. Та без 
його здійснення не можна зрозуміти, що пізнання цілого не буде 
відповідним доти, доки воно відбувається на методологічних засадах 
лише якогось одного чи кількох його складників. Бо ціле завжди 
потребує й цілісної методології пізнання та дії. 

                                           
1 Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси. – К., 1998. 

– С. 240. 
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Те, наскільки старі підходи можуть виявитися невідповідними новим 
потребам, новому рівню свідомості, мислення й стати деструктивними 
на практиці засвідчило й обговорення проекту “Державної цільової 
програми “Українознавство” в Міністерстві освіти і науки України, яке 
відбулося наприкінці 2003 р. 

Як не прикро й дивно, але проти прийняття такої програми 
виступили ті, хто, як здавалося, мав би в першу чергу її відстоювати. Це 
представники трьох академічних інститутів: народознавства, 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології й Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича. 

Найбільш рельєфно і без будь-яких сумнівів мотиви заперечення 
були викладені у відгуках представників інститутів народознавства й 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології. 

“...Зовсім незрозумілий акцент, – стверджувалося у відгуку першого 
з них, – що українознавство виступає як наука”. (?) Форма і зміст цього 
відгуку засвідчили, що тут відстоюється фактично та ж лінія і дія, яка 
була запропонована в газетних публікаціях ще в середині 90-х рр., коли 
термін українознавство брався в лапки, а саме його існування в якомусь 
(крім компонентного) синтетичному цілісному вигляді взагалі 
заперечувалося.  

І хоч від того часу було вже чимало зроблено (принаймні в НДІУ 
МОН України) для дослідження сенсу, характеру та механізму взаємодії 
українознавства і галузевих наук та навчальних дисциплін, однак, 
судячи з усього, цей доробок (концепції, програми, наукові статті тощо) 
залишився поза увагою авторів відгуків1. Бо й наприкінці 2003 р. у них 
відстоюється все та ж сумнівна неконструктивна позиція: “В Державній 
цільовій програмі “Українознавство” ...пропонують підміну (?) цілих 
самодостатніх наукових галузей, дисциплін, напрямків академічної 
науки на інтегративну універсальну дисципліну “українознавство”. І хоч 
не зрозуміло де, коли і хто робив такі пропозиції, та те уже не має 
принципового значення. Принциповим в даному випадку є те, що у 
відгуку безпідставно заперечується єдність, цілісність науки, реальний 
зв’язок її сутнісних компонентів. Головну небезпеку для науки й освіти 
тут і сьогодні бачать в об’єктивній тенденції до інтеграції наукових 
знань. 

У контексті сказаного немає якоїсь надпотреби обгрунтовувати всю 
безпідставність подібних (відомчих) побоювань. Вони дезавуюються 
самою функцією науки, для якої завжди головним було не просте 
накопичення та поширення знань, а їх систематизація, системне, 
синтетичне осмислення, пізнання законів та закономірностей 
розвитку природи, людини й суспільства. 

Термін же “інтеграція”, вжитий стосовно українознавства, несе в 
собі значно ємніше навантаження і аж ніяк не може бути зведеним до 

                                           
1 Наєнко М., Скопенко В., Яременко В. Обережно: “українознавство” // Освіта. – 1999. 

– 17 березня; Їх же. Ще раз про “українознавство” у лапках і без лапок // Столиця. – 1999. 
– 25, 30 листопада. 
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механічного поєднання знань з певних концентрів людського буття. 
Інтеграція знань в українознавстві відбувається на рівні синтезу. 

Саме синтез знань дає змогу творити їх нову якість, яка відтепер стає 
вирішальним чинником не лише розвитку цілісного українознавства, а й 
розвитку знань у кожному з його концентрів.  

У такому висвітленні не менш суперечливою та сумнівною постає 
думка й про те, що проблеми розвитку сучасного українознавства як 
цілісної інтегративної системи знань начебто закорінені в 
неадекватності його концептуальної побудови за принципом концентрів 
знань. Що саме “концептуальні засади, побудовані на єдності 
концентрів, стали своєрідною “ахіллесовою п’ятою”, тим чинником, що 
не тільки відігравав об’єднуючу роль, а й став своєрідною “лінією 
розлому”, котра начебто підштовхує до окремішності кожного з 
концентрів, роз’єднує потенціал вчених у розробці саме інтегративного 
українознавства1. 

Важко зрозуміти, як можна собі уявити інтегровану систему знань 
без процесу інтеграції, цілісну синтетичну наукову дисципліну2 без 
синтезу доробку спеціальних наукових дисциплін, в яких відтворюється 
досвід буття людини, нації, народу, вселюдства. 

Що ж стосується “окремішності” концентрів, то вона була, є і буде, 
але неодмінно як відносна. Як відносним є поділ цілісного людського 
буття на окремі його сфери. 

То ж українознавство не є і не може бути антиподом своїх 
складників, тим більше уподобитись міфічній істоті, яка сама себе 
поїдає. 

Українознавство виростає із чинних його концентрів, розвивається в 
їх органічній єдності. 

Виступаючи методологічним центром єдиної науки самопізнання й 
самотворення нації, народу, українознавство має своє коло знань у 
вигляді його концентрів, які, розростаючись, все відчутніше й 
помітніше перекривають один одного і творять те цілісне коло науки, 
яке на рівні свідомості й має розкрити сенс нашого буття в т.ч. 
етнонаціонального. Для наочності концентри знань можна уподобити 
концентричним колам, що утворюються на воді, коли на неї кидати 
якісь предмети. Розходячись, такі кола в перспективі будуть все більше 
перекривати одне одного і в кінці-кінців зіллються в єдине ціле. 
Подібним чином твориться й єдине коло науки самопізнання. 

                                           
1 Піскун В. Теоретичні і практично-педагогічні аспекти українознавства на межі 

тисячоліть // Публіцист мислі і серця. На пошану 80-річчя Романа Олійника-Рахманного. – 
К., 2000. 

2 І в цьому понятті, як декому здається, нечіткість концептуальних побудов сучасного 
українознавства. Бо українознавство, як і будь-яка інша наука, є “відкритою” системою 
знань. І це справедливо. Але мотивація цілісності українознавства не є похідною його 
змісту і структури (їх цілісність завжди відносна), а від його мети і функцій – пізнання 
українського народу і його країни як природосоціальної цілісності. Пізнання ж цілісного 
об’єкта може бути оптимальним лише на засадах відповідної методології й універсального 
інструментарію. 
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Але уявлення про зміст українознавства, як цілісної наукової 
системи, буде неповним, якщо ми обмежимося тільки зовнішнім 
аспектом його прояву. Він має і своє внутрішнє спрямування. 

Перехід до більш оптимального (цілісного) знання і мислення може 
відбутися лише на засадах постійного самовдосконалення засобів науки. 
І в цьому випадку особливо актуальною бачиться думка І. Канта про те, 
що перш ніж пізнавати об’єкт, необхідно дослідити засоби пізнання, 
власну спроможність дати реальну картину об’єкта, пізнати його таким, 
яким він є1. 

Українознавство, як і будь-яка соціальна система, має свій керуючий 
центр і засоби (інструментарій) саморозвитку. 

Таким центром, що забезпечує його розвиток, виступають 
джерельні, історіографічні та теоретико-методологічні засади, 
історичний досвід та уроки самотворення й саморозвитку. 

Саме цей центр (складник змісту) і, дає можливість українознавству 
зосереджуватися не лише на самому корисному й достовірному, а й 
насамперед на універсальному і найбільш відповідному як для розвитку 
цілого, так і всіх його складників. 

Відповідно до ідей, що формуються в цьому концентрі, 
українознавство утверджується й розвивається як інтегративна, 
синтетична наука, метою якої є не лише забезпечення оптимального 
пізнання цілого, а й створення наукової бази для взаємодії усіх її 
складників (доробку спеціальних наукових дисциплін). 

Саме завдяки чітким орієнтирам і методологічним векторам дії, 
виробленим у цьому складнику змісту (керівному центрі науки) стає 
зрозумілим, що українознавство не заміняє й не витісняє спеціальні 
дисципліни, а доповнює їх у тому, чого вони самі поодинці створити не 
можуть, а саме – визначити принципи і методи творення та 
функціонування більш складної системи, що виникає і діє внаслідок 
інтеграції та синтезу знань спеціальних наук. 

 
 

Усатенко Т.П. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО: МІФОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 
У статі досліджується міфологічне сприйняття світу в 

українознавчому вимірі. Автор вважає, що в період національного 
самовизначення практично кожен етнос творить міф про свою 
виняткову історичну долю, про накреслений, давно визначений шлях, 
яким має йти в майбутнє цей народ-обранець. 

 
Наука нагромадила значну кількість фактів, які беззаперечно 

доводять, що серед важливих чинників консолідації етносу, нації, таких 
як архетипи, символи, важливу роль відіграють міфи, міфологеми, 

                                           
1 Кант И. Пролегомены. – М., 1934. 
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міфологія, утверджуючи прийняту в даному суспільстві систему 
цінностей, підтримуючи і санкціонуючи певні норми поведінки, 
моральні орієнтири тощо. Міф, міфологія кодує думки, скріплює 
мораль, пропонує певні правила поведінки і санкціонує обряди, 
раціоналізує і виправдовує соціальні установки. 

Міфологічне мислення − це сприйняття явища як реально даного. 
Мислення, до якого досвід не має доступу. Особливість міфологічної 
свідомості полягає в ілюзорному, фіктивному, так би мовити 
галюцінаторному сприйнятті навколишності, що принципово 
відрізняється від наукового мислення. 

Міфологічний аспект індивідуальної і колективної свідомості не 
зник з розвитком цивілізації, він лише відтіснений у несвідому сферу 
суспільної та індивідуальної психіки, що засвідчують дослідження 
глибинних психологічних та гносеологічних витоків свідомості 
З.Фрейда , К. Г. Юнга, Кл. Леві-Стросса та ін. 

З. Фрейд висловив ідею про постійне продукування в сфері 
несвідомих міфологічних конструкцій, які є лише приглушеним, але не 
побореним розвитком цивілізації1. К.Г. Юнг конкретизував і 
аргументував гіпотези З. Фрейда, перетворивши їх в опорну концепцію 
для своєї аналітичної психології. Несвідоме, за К.Г. Юнгом, 
відтворюється в архетипах, що виступають як сила чи тенденція, здатна 
репродукувати ті самі чи подібні міфологічні уявлення2. На думку 
Кл. Леві-Стросса, з епохи зародження культури міфологеми виступають 
у ролі «медитаторів», зв’язкових, що полегшують взаємодію людини з 
грізними природними стихіями. Іншими словами, наявність міфів − 
один із засобів виживання людини та її культури3. Міфологеми, що 
діють у колективній психіці, мають подвійний характер. 

Досліджуючи фундаментальні основи міфопоетики, О. Потебня, 
О. Лосєв, Є. Мелетинський, В. Топоров, С. Аверинцев та ін.4 довели, що 
проблеми міфу, міфології, міфологічного мислення тісно пов’язані з 
таким корпускулярним явищем міфологічної свідомості, як архетип. За 
визначенням С. Аверинцева архетип використовується «для позначення 
найбільш загальних, фундаментальних і загальнолюдських 
міфологічних мотивів, споконвічних схем, уявлень, що лежать в основі 
будь-яких художніх, в тому числі міфологічних структур»5. 

                                           
1 Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории 

психоанализа. – СПб.: Алетейя СПб, 1998. – 251 с. 
2 Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. – К.: Порт-Рояль; М.: Совершенство, 1997. 

– 384 с. 
3 Леви-Стросс Кл. Первобытное мышление. – М., 1994. – 205 с. 
4 Потебня А. Слово и миф / Сост. Топоркова. – М.: Правда, 1989. – 282 с.; Лосев А. 

Знак. Символ. Миф: труды по языкознанию. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 475 с.; 
Мелетинский Е. Поэтика мифа. – М., 1995. – 407 с.; Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. 
Образ: исследования в области мифопоэтического: Избранное. – М.: Прогресс. Культура, 
1995. – 623 с.; Аверинцев С. София-Логос: словарь. – К.: Дух и литера, 2000. – 450 с. 

5 Аверинцев С. Назв. пр.  
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Українська міфологія з погляду походження − неоднорідна, 
складається з багатьох рівнів, становить синтез різних епох, принципово 
різних культур. 

Міфологія українського народу, як і інших народів, має міфи: 
космогонічні (про виникнення Всесвіту), етіологічні (про походження і 
властивості об'єктів та явищ природи), антропологічні (про походження 
роду, його інститутів, окремих народів), есхатологічні (про скінченність 
і загибель світу), теологічні (релігійні). Міфи, пов’язані з 
господарством, передавали через покоління: практичні навички 
видобування вогню, виплавляння металу, виготовлення гончарного та 
іншого посуду тощо. Різноаспектне сучасне міфотворення: соціально-
політичне, мистецьке, повсякденно-побутове тощо. 

Стрижневим поняттям міфологічних структур є міф.  
За словником іншомовних слів міф − 1) Легенда, сказання про 

вірування давніх народів щодо походження Землі, Всесвіту, явищ 
природи, про богів; 2) Переносно − вигадка1. Словникове твердження, 
що міф – явище лише давніх народів, є некоректне для розуміння 
сьогоднішнього часу, коли виробляються нові орієнтири й пріоритети, 
долаються попередні установки та твориться нова міфологія, нові міфи 
й міфологеми. 

Міф здатний об’єднати роз’єднане, об’єднати в єдине ціле людське 
життя, природу, культуру, високе й низьке, свободу й необхідність, дає 
можливість зрозуміти своєрідність міфотворення, визначити 
міфологеми, характерні для нинішнього часу, а також поглянути в 
минуле й майбутнє. Міф не є лише літературним жанром. За допомогою 
міфу створювалися глобальні концепції буття Всесвіту. 

Міф – найдавніша форма суспільної свідомості, але ні в якому разі 
не початкова форма науки чи філософії. Він протистоїть історичному і 
природно-науковому типам мислення, яким властиві причинно-
наслідкові пояснення, відтворюючи специфічну образну і почуттєву, 
синкретичну уяву про явище природи й суспільного життя. 

Міфотворчість є певною символічною «мовою», у поняттях якої 
людина моделює, класифікує та інтерпретує світ, суспільство і саму 
себе відповідно до культурно-історичного періоду. Міфотворчість, що 
має сакральну природу, відіграла і відіграє значну роль у генезисі різних 
ідеологічних побудов. 

На основі язичницьких вірувань та міфологічних уявлень 
сформувалась архаїчна міфологія, що, за твердженням М. Еліаде, 
розглядають не «як казку, вигадку, фантазію, а так, як його розуміли в 
первісних і примітивних суспільствах, де міф, навпаки, означав 
”справжню, реальну подію”, і, що ще важливіше, подію сакральну, 
значущу, яка служила прикладом для наслідування»2. Первісне 
міфологічне світовідчуття виражається у формі «оповіді», що 

                                           
1 Словник іншомовних слів / За ред. О. Мельничука. – К.: Головна редакція Укр. Рад. 

Енциклопедії, 1974. 
2 Элиаде М. Аспекты мифа. – М., 1994. – С. 11. 



Українознавство – теорія, методологія, практика 
 

 35

фантастично (чудесно, поетично) зображує дійсність, а також в обряді, 
пісні, танці, ритуалі.  

Архаїчна міфологія зачіпає найперші, початкові питання, які ставило 
і ставить перед собою людство: початки світу і свого роду, проблеми 
життя і смерті тощо. До речі, пошук відповідей на одвічні питання 
людського буття в історії культури здійснюються нескінченно в міфі, 
філософії, символах колообігу естетичних форм, що є об’єктами різних 
наук. 

Давня міфологія включала в себе всі духовні цінності, оскільки є їх 
сукупністю. У подальші культурні епохи відбувалася спеціалізація: одні 
міфи обслуговували релігійні теми, інші − філософські, треті − 
соціально-політичні замовлення. 

У первісному суспільстві міф становить основний спосіб уявлення 
дійсності, утверджуючи відчуття постійності, вічності. 
Взаємоперетворення і метаморфози набувають універсального 
характеру. 

Первісні міфи заховані в казках, календарних обрядах і піснях, 
замовляннях, легендах, оповідях, загадках. 

Українознавство підходить до народних казок як до глибинного, 
прихованого пласту стародавніх уявлень людини про навколишній світ, 
про самих себе, середовище, сприятливі й ворожі сили.  

Міфопоетичний світ людини, що розкривається в казках, несе в собі 
світоглядні народні уявлення, що створювалися протягом тисячоліть. У 
збережених звичаях, обрядах, фольклорі народні уявлення про 
навколишній світ дають можливість проникнути у великі таємниці 
особливостей народного характеру, його світовідчуття, світорозуміння, 
світотворення. Знаючи міфопоетичний світ етносу стають зрозумілими 
історичні процеси, сучасне і майбутнє націй, ментальність народу. 

Казки відкривають чарівність поетичного світобачення людини, її 
давні уявлення про таємниці навколишньої природи, мрії людини про 
майбутнє. Треба сказати, що казка, як і Святе Письмо, читається і 
пізнається на різних рівнях, її можна читати на рівні космогонічних 
символів − як книгу світової гармонії та протидії Добра і Зла. Казку 
можна сприймати як філософську притчу, можна прочитати її і взяти з 
неї для себе розуміння житейських законів на побутовому рівні. І всі ці 
рівні взаємопов’язані, самоцінні, і в цьому − багатство і неповторність 
казки. Бо кожна несе в собі розуміння єдності, неподільності світу, що 
живе і розвивається за єдиними законами. За порушення законів честі 
все в природі несе покарання1. 

Космогонічні (світотворчі) казки займають особливе місце серед 
інших форм міфопоетичного світогляду. До числа основних 
космогонічних актів відносяться: потоп, установлення космічного 
простору, створення (установ-лення) космічної опори (світової гори, 
світового дерева, укріплення на небі сонця). 

                                           
1 Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій. 

– К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 1997. – 447 с. 
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Важливо підходити до кожної казки по-особливому, враховуючи її 
властивості так, як вимагає українознавчий підхід: бачити явище в 
глибокому укоріненні етнонаціональної культури, знаходити шляхи 
інтерпретації. Тільки розуміючи суть казки можна дійти до 
усвідомлення світу.  

У казках про тварин це та хата, той дім, те середовище, що є 
природними для людей і для тварин. І поводять себе люди й тварини 
однаково: лисиця обманює чоловіка, чоловік обманює ведмедя, гуси 
обманюють лисицю – тут усе на рівних правах. Звірі живуть по-
людському чи мандрують, подібно людям. Світ нібито один, у якому 
люди й тварини злиті воєдино, але ж істоти різні. Людина й тварина має 
своє місце на цій землі. Архаїчні казки виявляють чіткий сюжетний 
зв’язок з первісними міфами, ритуалами, племінними звичаями1. 

Казки новішого часу про тварин охоплюють соціальні та побутові 
проблеми, моральні сентенції. Персонажі таких казок виявляють свої, 
«тваринні», властивості, здавна відомі людині. Разом з тим кожен з них 
втілює певну категорію людей: вовк − злий, себелюбець; лисиця − 
хитра, улеслива. Щоразу в будь-якій ситуації вона вміє знайти вихід і 
вигоду для себе; заєць, вівці, коза − слабкі, беззахисні звірята. 

Ведмідь, вовк, лисиця можуть бути не лише хижаками, а навіть і 
боягузами, котрі лякаються Пана-Коцького, Кози-Дерези. Умови, у яких 
діє кожний персонаж − це ліс або селянський двір, хата. 

У кумулятивних архаїчних казках господарює специфічна 
«міфологічна логіка», тому тлумачити їх з позиції причиново-
наслідкового сучасного людського мислення чи й доцільно. Щоб 
зрозуміти архаїчну казку необхідно проникнути в глибинний зміст. Так, 
наприклад чи можна пояснити послідовність персонажів казки 
«Рукавичка» з сьогоднішнього сприйняття.  

Від казок мисливських (кумулятивних, архаїчних) істотно 
відрізняються казки про Котигорошка, Телесика, Кривеньку качечку, 
Чарівну сопілку, Летючий корабель тощо, які мають фантастичніші 
сюжети, складніші кон-флікти. Це особлива категорія казок, що 
називаються чарівними (героїчно-фантастичними).  

В. Пропп виділяє такі основні мотиви чарівних казок: зав’язка (біда, 
спорядження героя в дорогу); таємничий ліс (господиня лісу, 
випробування сном, знаки смерті, розрубання й оживлення, чарівний 
дар); великий дім (лісне братство: накритий стіл, брати, мисливці, 
розбійники, розподіл обов’язків); дарувальник з того світу (мати, 
батько, голова); дарувальник − помічник (благородна тварина); чарівні 
дари (чарівний помічник: кінь; чарівні предмети: пазурі, волосся, зуби, 
кресало, паличка, жива, мертва, слаба і сильна вода, ляльки); переправа 
(в образі тварини, на коні, кораблі, по дереву, східцями, з птахом); біля 
вогненної річки (змій, боротьба з рибою, герой у бочці, царство 
мертвих); за тридев’ять земель (три царства, зв’язок із Сонцем; той світ: 

                                           
1 Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк: Вежа, 1997. – 

295 с. 
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гори, країна достатку, сонячне царство); наречена (типи наречених, 
завдання, зміст завдань, магічна втеча з перетвореннями тощо)1. 

Українці з давніх-давен шанували Велику Матір, що дає життя 
всьому, і культ якої має свою ієрархію: Небесна мати, Мати Всесвіту 
(«Анна Престоянна»), Мати Земна, втілена у воді чи в сирій землі, у 
яблуні чи у вербі, її образ уособлює царівна-жаба, царівна Оленка, 
Морська царівна. Баба − прародителька, оберіг, виділяється серед 
жіночих образів втіленням божественних начал життя. У наших казках 
Баба переважно допомагає героєві, дає йому добрі поради. 

Чарівним казкам притаманні космогонічні образи-символи води, 
вогню, сонця, зорі, місяця, вітру. Значення символу води багатовимірне: 
вона символізує життя й смерть, космос і хаос, матір і дитину, небо й 
землю, красу й розум, любов і страждання. Вода поєднується з вогнем. 
Віра в лікувальні чи, навпаки, згубні сили води в народі існує й донині. 
У казках «живу» і «мертву» воду, як правило, стереже змій (казки «Іван 
Багданец», «Царевичі Васильки», «Про Легена, що повернув людям 
Сонце, Місяць, Зорі» та інші).  

Осьова лінія міфічної історії українців − від колишнього розквіту до 
тимчасового занепаду та обов’язкового відродження в майбутньому. У 
міфологічній свідомості наших предків є міфи, що відповідають на 
питання: хто ми? Серед таких міфи про: походження етносу в просторі 
й часі; міграцію предків і спорідненість; «золотий вік»; монголо-
татарське іго, турецьку, польську неволю, російське панування, 
«колиску трьох братніх народів», «старшого брата», німецьку окупацію 
тощо. 

Поширені в українській спільноті міфи, що можна об’єднати 
поняттям «ностальгія», що відтворюють більш привабливий спосіб 
життя у віддаленому чи близькому минулому. Особливо чітко 
проявляється вона в українців діаспори, у жителів міст як туга за рідним 
селом. Кочові мотиви більш відчутні в чумацьких та козацьких міфах. У 
міфах кочового типу проявляється ностальгія за відкритим простором, 
волею, природним життям, воїнською доблестю, а в хутірських міфах − 
за захищеним, замкненим світом, за вдячною працею хлібороба. 
Ностальгія − це колективна пам’ять людей, вона також охоплює істотні 
риси ідентичності. Часто ностальгічні міфи нанизуються на ідею 
спорідненості, спільного походження і передаються з покоління в 
покоління. Крім того, деякі міфи об’єднують спільноту через 
усвідомлення незадоволенням нинішнім станом порівняно з «реально 
колишнім», дають уяву лише про потенціал спільноти, який живить 
сподівання на гідне місце в світі. 

Ідеологічна міфологізація українського суспільства розкривається в 
міфах про: часи «за Польщі;», угоду між Україною і Росією 1654 р., 
Полтавську битву, злиття «долі з Австрією» тощо. У радянський час 
були поширені міфи про: образ «ворога», «ворогів народу», неминучість 
насильства в ім’я «світлого майбутнього»; комуністичну партію як 

                                           
1 Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Из-во ЛГУ, 1986. – 364 с. 
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«передовий авангард» людства; канонізацію Маркса − Енгельса − 
Леніна − Сталіна та інших «вождів»; відчуження особи від культурної 
пам’яті; контроль за всім буттям; тоталітарну модель 
життєвлаштування; колосальне поширення соціалістичної фразеології; 
переважну більшість, від імені якої та іменем якої діяла партія, держава; 
ритуальні дійства: партзбори, партконференції, пленуми ЦК, з’їзди, 
читання закритих листів ЦК; репресивне вигнання інтелігенції з 
революції як «гнилої»; двомовність; комунізм як грандіозна ілюзія, 
соціальний міф; побудову соціалізму в СРСР. 

Пробудження національної свідомості неможливе без 
переосмислення і переживання історичного шляху народу, зокрема 
освітніх (виховних і навчальних) традицій, без розвінчання ідеологічних 
та педагогічних міфів. 

Сучасна міфологічна свідомість оперує вже не сповненими поезії 
образами, де злиті воєдино людина, природа й боги: її цікавить людина, 
її посада; людина і слова; людина та її соціальна функція; ідея й її носії. 
Ці міфологеми характерні для сучасності, вони дають надію і віру 
людині, яка вже відчула свою «закинутість» у світі через належність до 
світового цілого. 

У XX ст. міфи залучаються (хай і з певною іронією) до вираження 
вічних першоджерел людської психології. 

У період національного самовизначення практично кожен етнос 
творить міф про свою виняткову історичну долю, про накреслений, 
давно визначений шлях, яким має йти в майбутнє цей народ-обранець. 

Модерністські течії XX ст. пробудили інтерес до міфу і породили 
своєрідні індивідуальні й творчі інтерпретації, поетичні реконструкції 
деяких вихідних міфологічних архетипів. Появилися дослідження міфо-
символічних систем різних текстів. Наприклад, аналіз міфо-символічної 
системи публіцистичних текстів С. Петлюри, О. Чекмишевим1, 
міфопоетики скульптури О. Архипенка та І. Кавалерідзе, Н. Кубриш2 та 
ін. Донедавна соціальна міфологія або зближувалася з чужою 
ідеологією, або розглядалася в ролі ірраціональної складової 
буржуазних ідеологічних схем. У XX ст. міф використовується 
переважно в двох аспектах: у «масовій» культурі він має соціально-
політичний сенс, оскільки задовольняє потреби влади в соціальних 
ілюзіях. Міф використовується і в літературних творах, де аналізуються 
різні форми «відчуження». У них, − на відміну від давньої міфології, де 
надія є важливим елементом і навіть іманентною суттю міфу, − саме 
надія або повністю знята, тобто панує безнадія, безвихідь чи винесена за 
межі сюжету і виявляється лише за осмисленням ціннісних установок 
автора твору. Особливу роль відіграє художня література та наукові 
розробки, у яких розкриваються історичні події, постаті, життя 
славетних тощо. 
                                           

1 Чекмишев О. Міфо-символічна система публіцистичних текстів Симона Петлюри у 
контексті національної міфології. – Автореф. дис. ... канд. філол. наук. – К., 1996. 

2 Кубриш Н. Міфопоетика скульптури О. Архипенка та І. Кавалерідзе. – Автореф. дис. 
... канд. філол. наук. – К., 2004. 
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Розібратися у теперішньому педагогічному процесі через 
осмислення минулого можна, проаналізувавши ідеологічно-педагогічні 
міфологеми, такі як: прогресизм; наука як найвища цінність; пріоритет 
науково-технічної освіти; знання − сила; знання − влада; людина − цар 
природи; нова радянська людина; відсталі «неісторичні» народи; 
середній навчальний заклад тощо. 

Детальний розгляд цих та інших, здавалося б, вічних постулатів, 
спонукає до переосмислення попередніх цінностей та ідеалів, хоча б 
останніх століть переорієнтації з ідеології освіти на філософію, 
вироблення нових орієнтирів і пріоритетів, подолання стереотипів 
педагогічного мислення, осмислення нової картини світу, нового типу 
освіти тощо, що є результатом вагомих змін у свідомості як конкретного 
індивідума, так і суспільства. 

Однак на кожному етапі деміфологізації виникають нові міфи, що є 
особливою універсальною реальністю історії. 

Отже, міфологічне сприйняття світу не є вигадкою, примітивною 
науковою побудовою, релігійним утворенням, міф не є початковою 
формою науки чи філософії, а є особливим видом світовідчуття. Це 
специфічна образна, синкретична й почуттєва уява про явища природи й 
суспільного життя, найдавніша форма суспільної свідомості. Міф 
виражає світовідчуття світорозуміння епохи його створення і 
функціонування. 

Міфологічне мислення − це особливий світ, відбиток світовідчуття, 
що не розділяє світ на суб’єктивне та об’єктивне. Світ у цьому мисленні 
цілісний і єдиний. Міфологія постає як замкнута символічна система, 
об’єднана і характером функціонування, і способом моделювання 
навколишнього світу. 

Міфологічне мислення не зникло з нашої свідомості. Деякі 
особливості міфологічного мислення можуть зберігатися в масовій 
свідомості і в наш час поряд з елементами істинно філософського і 
наукового знання, поряд з використанням строгої наукової логіки. 
Живучість деяких стереотипів міфологічного мислення в області 
політичної ідеології і соціальної філософії роблять у певних умовах 
масову свідомість джерелом для поширення соціального чи політичного 
міфу. 

Виникнувши у первісному суспільстві як специфічна суспільна 
свідомість, міфологія не зникла, хоча змінилася суспільно-природнича 
сфера, що зумовила її виникнення. Із збільшенням досвіду й 
ускладненням уявлень про світ відбувається диференціація суспільної 
свідомості, вивчення її раціонально-рефлективних форм − науки, 
філософії і розшарування ціннісних форм. Міфологія втратила свої 
позиції єдино вірної картини світу, але «механізм», методологія 
міфологічного освоєння світу виявляється певною мірою в усіх формах 
суспільної свідомості, особливо в релігії, мистецтві, соціально-
політичній сфері, і є важливим чинником українознавства. Вивчення і 
дослідження останнього потребує подальшого осмислення. 
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УКРАЇНА – НАЦІЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гринів О.І. (Київ) 
 

УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ  
В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ  

З ПОГЛЯДУ НАЦІОЛОГІЇ 
 
Досліджується складний процес українського націєтворення і 

доконечність його теоретичного осмислення в науці – історія 
української націології. В статті обґрунтовується взаємозв’язок 
націології та історії української націології в системі гуманітарних 
наук, а також позиція щодо етнодержавознавства як навчальної 
дисципліни. 

 
Українці належать до тих небагатьох народів світу, котрі упродовж 

цілих віків були вимушені захищати власну історію й доводити свою 
окремішність, як самостійної національної спільноти. Позбавлені 
традиційного етноніму, покоління українців залишалися невідомими 
для чужинців майже до кінця ХХ століття. Після проголошення 
незалежності Україна сприймалася як терра інкогніта, держава-
бастард, що не могло не вплинути на утвердження її суверенітету. Вже 
тепер бачимо, як дорого обійшлося не лише для нас, а й для світового 
співтовариства таке незнання. Ще гірше те, що інформацію про 
незалежну Україну цивілізований світ, як правило, черпав (і надалі 
черпає) з тенденційних чужих насамперед російських засобів масової 
інформації та інших антиукраїнських джерел. 

Чому наш народ, який у Середньовіччі створив найбільшу в Європі 
імперію, у Новому часі опинився перед проблемою самозбереження? 
Таке запитання стояло перед кожним українцем, який задумувався над 
історією свого народу. Пересічний представник нації згадає пристрасні 
рядки Шевченкової поезії та пролог Франкової поеми “Мойсей”. Лише 
тепер йому відкрилися ширші обрії. Наші видавництва подарували 
читачам праці вітчизняних істориків В. Антоновича, М. Грушевського, 
В. Липинського, Д. Дорошенка, І. Крип’якевича, Н. Полонської-
Василенко та інших. З’явилися не друковані за часів тоталітарного 
режиму праці М. Костомарова, В. Подолинського, 
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М. Драгоманова, І. Нечуя-Левицького, І. Франка, М. Міхновського, 
Д. Донцова, вчених з діаспори. Вони полегшують пошуки відповіді на 
парадоксальне питання нашої історії, допомагають зрозуміти нинішні 
муки утвердження незалежної Української держави, визначити основні 
тенденції її майбутнього розвитку. 

Водночас слід зазначити, що окремі праці вчених не дають 
комплексного розуміння історії української нації, особливостей її 
генези, а фрагментарне ознайомлення з вітчизняною націологічною 
думкою може спричинитися до однобічного уявлення про українську 
націологію. Цим зумовлена потреба історичного аналізу українського 
вчення про націю. 

Без заглиблення в науку про націю вчені багатьох гуманітарних 
наук, а ще більше політичні діячі стикаються з різними перешкодами 
при підході до процесів нинішнього державотворення і прогнозування 
його перспектив. Неофіти в політиці, як правило, розв’язують такі 
проблеми, спираючись на потенційно згубний своїми наслідками метод 
спроб і помилок, бо не знають досвіду попередніх поколінь і їхнього 
теоретичного осмислення. Крім того, навіть у столичних академічних 
колах насаджуються антиукраїнські за своєю суттю погляди на нашу 
націю, національну ідею, національне державотворення тощо. Чимало 
шкоди завдають аматорські вправи пересічних публіцистів і 
титулованих в інших, далеких від націології науках фахівців, які 
притягують у науку про націю методологію, приміром, фізики чи 
біології. Інакше кажучи, нині доводиться спростовувати різні 
квазінаукові, хоч навіть ідеологічно протилежні концепції, 
спекулятивність і необґрунтованість яких довели наші вчені ще 
наприкінці ХIХ і на початку ХХ ст. 

Вивчення української націологічної думки цінні також під іншим 
оглядом. По-перше, воно допомагає сформувати об’єктивний підхід до 
історії нашої нації, без упереджених оцінок її становлення і розвитку, а, 
по-друге, українська націологія дає незаперечні аргументи для 
підтвердження вагомості внеску українців у світову науку. Вигадки про 
“загумінковість” вітчизняної науки розбиваються при проникненні в 
глибини ідей таких мислителів європейського і світового рівня як М. 
Драгоманов, І. Франко, М.Грушевський, В. Липинський, С. Рудницький, 
М. Шаповал, І. Лисяк-Рудницький. 

Окрім того, автор пропонованої праці зважував і те, що на грунт 
українського державотворення переносяться західні концепції, у яких 
правам нації на самоутвердження в національній державі 
протиставляються права людини без огляду на антиукраїнську 
спадщину підневільного становища українців під тоталітарним 
режимом. Як показують міжнародні конференції, західноєвропейські й 
американські вчені менторським тоном нав’язують українцям 
абстрактні поради з питань державотворення. При цьому вони, як 
правило, ґрунтуються на матеріалах з ворожих до нашої нації джерел. 
Не позбулися комплексу наставництва представники російської науки, а 
ще більше квазінауки, які реідеологізувалися з більшовицького 
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імперіалізму на не менш агресивний антикомуністичний 
(“демократичний”) імперіалізм. 

Та мусимо визнати, що ставлення до України як суверенної держави 
певною мірою відтворює наше внутрішнє становище після 
проголошення незалежності. На рідних землях, де цілим поколінням 
українців насаджували антиукраїнські (й антинаукові) концепції 
Київської Русі як “спільної колиски трьох братніх народів”, “старшого 
брата”, трактування Переяславської угоди як “возз’єднання України з 
Росією”, Центральної ради як “органу української контрреволюційної 
буржуазії”, а борців за визволення свого народу від російської (царської 
і більшовицької) окупації таврували як “зрадників”, “запроданців”, 
“бандитів”, процес національного самоусвідомлення, особливо в 
зросійщених регіонах, досить складний. Дається взнаки феномен так 
званих “російськомовних українців”, який, безумовно, перешкоджає 
національній самоідентифікації після проголошення незалежності 
України, ставленню до неї як до незалежної від Росії держави. 

Поневолювачі нашого народу завше використовували в боротьбі 
проти нього випробуваний ще з часів Римської імперії принцип 
“поділяй і пануй”. Спочатку розпалювали ненависть між 
прихильниками різних політичних орієнтацій (пропольської, 
протатарської, прошведської, протурецької, промосковської), а згодом 
перенесли протиставлення на соціальний грунт, що призвело до втрати 
здобутків нашого народу в козацькому добу і період національно-
визвольних змагань 1917–1920 років. За повоєнний час більшовицькі 
окупанти протиставляли українців за регіональним принципом, 
настроюючи жителів східних і південних областей проти так званих 
“західняків”. На жаль, накинений чужинцями “каїнів комплекс” 
залишив слід у душах різних частин української людності, що й нині 
послаблює національну соборність. 

В останні роки українофоби беруть на озброєння протилежні за 
змістом концепції, мета яких, врешті-решт, збігається. Одні з них 
заговорили про якусь націю “праворосів” як православну 
східнослов’янську спільноту, що має найбільшим ворогом “галицьких 
хрестоносців”, тобто західноукраїнське населення греко-католицької 
конфесії, а інші – почали “захищати” права так званої “русинської 
поневоленої нації” начебто четвертої після українців, росіян і білорусів, 
східнослов’янської нації на теренах Закарпаття й на українських 
етнічних землях поза межами нашої держави. На практиці йдеться про 
послаблення українського народу, його розкол згідно зі стратегічною 
метою агресивних українофобів, яка орієнтована на поглинання 
України постгекачепістською імперіалістичною Росією. Орієнтація на 
місцевий “сепаратизм” зініційована зовнішніми силами і проявляється в 
регіонах, в яких при чималій перевазі українців проживають 
національні меншини. Окрім того, “обґрунтовується” особливий статус 
російської національної меншини в Україні, щоб вивести етнічних 
росіян поза межі національних меншин і поставити поряд з 
українцями як корінною нацією. 

Дослідження української націологічної думки дають 
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достатньо доказів для того, щоб зрозуміти згубність подібних підступів 
проти нашої держави. Такі дослідження переконують, що неоднаковий 
рівень національної самосвідомості в різних регіонах нашої 
батьківщини має історичне коріння, оскільки зумовлений 
територіальним розколом українців сусідніми агресивними державами, 
тривалою насильницькою політикою денаціоналізації української 
людності, відчуженням від неї провідних соціальних верств. 

Саме з цього виходив автор пропонованої праці, силкуючись 
охопити історію української науки про нації, яка нині перебуває в стадії 
рецепції до умов національного державотворення. Звичайно, про таку 
науку за часів тоталітаризму не могло бути мови, хоч її основи 
закладені вже в середині ХХ ст. нашими вченими в діаспорі. 
О.І. Бочковський назвав її націологією, проти чого не заперечують 
нинішні дослідники проблем нації1. Щоправда, пропонувалися й інші 
назви. Приміром, Н. Григоріїв вживав назву націєзнання. На нашу 
думку, вона має право на існування, коли йдеться про навчальну 
дисципліну, що дає початкове уявлення про націю. 

Як наука про націю, націологія має свій предмет, методологію і 
логічну структуру. Зрозуміло, що нині така наука не може 
беззастережно сприймати всі здобутки минулих часів, коли українська 
нація боролася за здійснення права на самовизначення. Погляд автора 
пропонованої праці, викладений у столичній газеті “Молодь України”2, 
привернув увагу за кордоном. Стаття Д.Ареля “Спокуси 
“націоналізації” Української держави”, яку опублікував у перекладі 
вітчизняний часопис “Сучасність”, зайвий раз підтвердила характерні 
хиби чужинських “українознавців”, які перебувають у полоні тих 
уявлень, що й нині насаджують апологети російської квазінауки про 
націю3. 

Пропонована праця присвячена дослідженню внеску українських 
вчених у науку про націю, що визначає її специфіку. Автор виходив з 
того, що на основі дослідження історичного розвитку цієї науки 
вдасться викласти в проблемному плані її теорію. Труднощі такого 
дослідження очевидні: вони стосуються неоднозначності понятійно-
категоріального апарату в різні часи, методологічних підходів, 
особливої заідеологізованості націологічних проблем, що не на користь 
теорії. 

Як уже зазначалося, проблеми української націології відтворені не 
лише на теоретичному рівні. Чималий внесок у неї зробили ідеологи 
національного визволення, публіцисти, а також письменники. 
Зрозуміло, нерідко на них залишила слід орієнтація на наукові школи 
західної чи російської науки. Усі такі праці як історичні пам’ятки 
входять у русло української науки про націю. Однак до неї, за 

                                           
1 Національно-державне будівництво: концептуальні підходи, сучасна наукова 

література / Ю.І. Римаренко, І.Ф. Курас, Б.С. Шемшученко та ін.; За ред. Ю.І. Римаренка. 
– К.: Довіра, 1999. – С. 50. 

2 Гринів О. Знайомтесь: націологія // Молодь України. – 1994. – 18 січня. 
3 Арель Д. Спокуси “націоналізації” Української держави // Сучасність. – 1985. – № 12. 
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переконанням автора цих рядків, не можуть належати витвори 
прихильників тоталітарного режиму, які переважно зводилися до 
інтерпретації компартійної ідеології і залишалися поза межами науки. 

Отже, пропонована праця – це спроба дослідити українські вчення 
про націю з найдавніших часів. Йдеться про початок нової науки в 
Україні – історію українських вчень про націю, або історію української 
націології. 

Зваживши складність проблеми нації, саме розуміння якої далеко 
неоднозначне, доцільно зупинитися на основних засадничих 
положеннях української науки про націю насамперед на визначенні 
нації як вихідної категорії націології, що зумовлено предметом цієї 
науки. 

У науці існують різні поняття нації, але умовно вони поділяються на 
чотири групи: психологічні, етнологічні, культурологічні та 
історико-економічні. За часів тоталітаризму в Україні панувала 
“історико-економічна” концепція нації, авторство якої приписували 
Сталіну, а всі інші концепції відкидалися без жодної аргументації як 
“псевдонаукові”. Монополія такого “марксистсько-ленінського” 
визначення нації не поборена ще й нині, особливо серед тих фахівців, 
які національними проблемами займаються побічно. Та треба зазначити, 
що серед столичних дослідників національних проблем йому починають 
протиставляти етносоціальний підхід. Прихильники такого погляду 
вважають, що “категорію “нації” можна визначити як етносоціальну (і 
не завжди кровно родинну) спільність зі сформованою усталеною 
самосвідомістю своєї ідентичності (спільність історичної долі, 
психології й характеру, прихильність до національних, матеріальних та 
духовних цінностей, національної символіки, національно-екологічні 
почуття тощо), а також (переважно на етапі формування) територіально-
мовною та економічною єдністю, яка в подальшому під впливом 
інтеграційних та міграційних процесів виявляє себе неоднозначно, 
нерідко втрачаючи своє визначальне значення, хоч аж ніяк не зникає”1. 

Прагматизм такого визначення і намагання знайти вихід з 
нинішнього становища, у якому опинилася українська нація, очевидні. 
Виходить, що нація може вже й не бути територіально-мовною та 
економічною єдністю. Гадаю, що таке поняття нації лише завуальовує 
її суть. Його автори (Ф.Боровський, О. Картунов, Ю. Римаренко) 
критикують сталінське визначення нації за те, що такий підхід 
“підводив теоретичний фундамент під політизацію націй, їх 
одержавлення”, що призвело до нерівності етносів, штучного поділу на 
“державні” та “недержавні”2. Звичайно, такий висновок з 
“марксистсько-ленінського” визначення нації не викликає заперечень. 
Та впадає у вічі інше: самі критики підмінюють два поняття (етносу і 
нації). 

                                           
1 Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького; редкол.: Ю.І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра, 1996. – С. 122-
123. 

2 Там само. – С. 122. 
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Не прояснює суті нації й таке визначення: “Нація – це культурно-
історичний феномен, у формуванні якого провідну роль відіграють 
процеси соціально-психологічного порядку”1. При такому підході 
нацією можна визнати навіть етнографічну групу. Крім того, дуже 
сумнівно її родовим поняттям  (при визначенні нації) вживати слово 
“феномен”, що в українській мові перекладається словом “явище”. 

У західній науці розрізняють дві концепції, дві моделі нації: 
1) західну, або “громадянську”; 2) незахідну, або “етнічну”. Водночас 
наголошується на тому, що “націю не слід ототожнювати з культурною 
та етнічною спільнотою до періоду націєтворення”2. Як зазначає 
Е.Д. Сміт, на Заході сформувалися такі уявлення про націю, що набули 
глобального впливу; вони ґрунтуються на тісному взаємозв’язку 
“територіальної нації” як нового виду спільноти і національної держави, 
як нового виду політичного об’єднання. Злютованість народу й землі 
означає самодостатність національної території, що зумовлює 
унікальність рідного краю, як “скарбниці історичної пам’яті та 
асоціацій, місцем, де жили, працювали, молились і боролися “наші” 
мудреці, святі, герої”3. Щоправда, “історична земля” може й не бути 
землею первісного походження народу, а це, треба наголосити, 
породжує спекуляції (приміром, про “завоювання рідної землі” тощо). 

Компонентами стандартної західної моделі нації визнаються 
історична територія, політико-юридична спільність, політико-юридична 
рівність членів, громадянська культура та ідеологія, а визначальною 
рисою незахідної, або “етнічної”, концепції нації є наголос на спільності 
походження й рідної культури4. Отже, дві концепції та моделі нації 
відтворюють специфіку формування націй як нового виду спільнот у 
різних умовах, чого не слід ігнорувати. Просторово незахідна модель 
становлення нації, вважає Е.Д. Сміт, стосується Східної Європи й Азії, 
що далеке від дійсності, адже в Азії та Росії підґрунтям нації, як 
правило, була спільна релігія. 

Далі Е.Д. Сміт звертає увагу, що незахідна (“етнічна”) модель дає 
змогу обґрунтовувати націю як якусь “надродину”, тому визнає її 
елементами генеалогію і начебто спільне походження, мобілізацію 
народу, рідну мову, звичаї і традиції. Як наслідок, про перехід індивіда 
до іншої нації не може бути мови, тому він довіку залишається членом 
спільноти, з якої походить. І навпаки, західна концепція не заперечує 
права індивіда на подібний вибір належності до нації як політичної 
спільноти, яка підпорядкована спільним законам та інституціям. 
Натомість ідея “етнічної” нації ґрунтується на народній культурі, 
дослідження якої проектує творення “майбутньої нації”. Йдеться про 
усвідомлення міфів, історії та мовних традицій, хоч давня мова інколи, 
як, приміром, в Ірландії і Норвегії, могла й занепасти, а мовного 
відродження й не відбутися. 

                                           
1 Там само. – С. 22. 
2 Сміт Е.Д. Національна ідентичність. Пер. з англ. – К.: Основи, 1994. – С. 18. 
3 Там само. 
4 Там само. – С. 20. 



Збірник наукових праць НДІУ, том ІV 
 

 46

Попри протилежність двох моделей нації Е.Д. Сміт наголошує на 
спільності їх фундаментальних принципів і доходить висновку, що 
“націю можна визначити як сукупність людей, що має власну назву, 
свою історичну територію, спільні міфи та історичну пам’ять, спільну 
масову, громадянську культуру, спільну економіку і єдині юридичні 
права та обов’язки для всіх членів”1. Еклектичність цього визначення 
очевидна. Отже, намагання примирити дві концепції, дві моделі нації 
безуспішне – і дослідник вимушений вибирати одну з них. 

Автор пропонованої праці не приховує своєї прихильності до 
“етнічної” концепції і моделі нації. Таке застереження доконечне, 
оскільки дає змогу зрозуміти особливості інтерпретації понятійно-
категоріального апарату українських дослідників національних 
проблем, які, до речі, також дотримуються аналогічної концепції і 
моделі нації. За нашим переконанням, нація – це історично 
самоідентифікована на успадкованій території етнополітична 
спільнота. На основі такого визначення можна обґрунтувати націю як 
предмет націології. Водночас у ньому підкреслені відмінності, по-
перше, з племенем, а по-друге, з етнографічною групою, хоч вони 
також усвідомлюють свою ідентичність, але не трактуються як 
етнополітичні спільноти, бо не мають права на політичне 
самовизначення. 

Запропоноване визначення допомагає конкретизувати західну, або 
“громадянську”, концепцію (і модель) нації, що орієнтується не на 
етнополітичну, а лише на політичну спільноту. В такому разі маємо 
справу з політичною нацією як категорією політології, а також правових 
наук. Зовнішньою формою такої нації є держава. 

Демографічно взаємини між етнополітичною і політичною 
спільнотами неоднозначні. У мононаціональних державах вони 
збігаються; а в державах, в яких поряд з державотворчою чи, умовно 
кажучи, титульною нацією проживають національні меншини, 
політична нація ширша від етнополітичної, тобто державотворчої чи 
титульної нації. Інколи етнополітична спільнота проживає в різних 
державах. Саме так упродовж тривалого історичного часу було з 
українцями, етнічні землі яких захопили сусіди. 

На основі викладеного стає зрозуміло, чому найавторитетніша 
міжнародна інституція названа Організацією Об’єднаних Націй. Як 
відомо, її членами є суверенні держави як зовнішні форми політичних 
націй, а нації, які не спромоглися реалізувати свого права на 
самовизначення, в ООН не представлені. 

Водночас треба застерегти, що в Україні і в інших державах на 
пострадянському, “євразійському” просторі для позначення політичної 
нації використовується поняття “народ”. Так воно вживається в 
преамбулі Конституції України, яка спирається на “багатовікову історію 
українського державотворення і на основі здійсненого українською 
нацією, усім Українським народом права на самовизначення”. На 

                                           
1 Там само. – С. 23. 
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противагу такому трактуванню поняття “народ” у політичній, а також у 
правовій науці націологія ототожнює його з культурною та етнічною 
спільнотою домодерного часу. 

Генеза слова “нація” застерігає від перенесення його нинішнього 
розуміння на давніші часи. В українській націології її досліджував 
Л. Ребет. “Слово “нація”, – писав він, – етимологічно значить родження, 
отже, властиво значить те саме, що рід, народ, тобто первісно означає 
спільноту кровного походження”1. У латинській мові воно позначало 
також расу, породу, плем’я і стосувалося не лише людей, а й тварин. 
Іронічно, як уточнює вчений, воно вживалося до груп людей за 
професійними, релігійними чи й демографічними прикметами. У 
церковно-слов’янській мові розрізнялися поняття “люди” (для 
християн) і “язики” (для поган), що було перенесенням з латинської 
групи відповідних понять “популюс” (“народ”) і “нація”. 

Новітній зміст слова “нація” викристалізовується за часів 
Середньовіччя, а остаточно утвердився вже в Новому часі. Від 
ототожнення нації як верхніх (“горішніх”) верств, насамперед 
дворянства і династії, внаслідок станового розщеплення суспільства 
здійснюється перехід до поняття модерної нації, коли в суспільно-
політичні справи втягується міщанство або буржуазія, а згодом – 
робітництво і селянство. 

Повертаючись до з’ясування предмета націології, автор наголошує, 
що ним слід вважати насамперед модерну націю. За нашим 
переконанням, “модерна (сучасна, новітня) нація – це велика 
історична спільнота людей, яка визнає свою окремішність, єдність 
свого походження, спільність батьківщини, має повну соціальну 
структуру і сформовану урбаністичну культуру, створила власну 
державу або прагне до її створення, характеризується певною 
ментальністю, зокрема власним соціотипом, та інформаційно-
комунікативною системою”2. Порівняння цього визначення із 
запропонованим раніше, у якому нація трактується як етнополітична 
спільнота, дає підстави стверджувати їх однозначність, бо воно лише 
розкриває попереднє поняття на основі виділення певних ознак 
модерної нації. 

Такі методологічні підходи надзвичайно важливі для української 
науки про націю. Про це писав Л. Ребет: “Подібно як формування 
кожної нації, так і формування української нації – це вислід довгого 
простійного, історичного і глибинно-соціального процесу”3. Коріння 
цього процесу сягає передісторичних часів, тому їх дослідження не 
може залишатися поза увагою націолога. Особливе значення, як 
наголошує Л. Ребет, для формування української спільноти мав 
рівноапостольний князь Володимир Великий, який домігся консолідації 
наших земель, інтенсифікації політичного і культурного життя. Ідейні, 

                                           
1 Ребет Л. Теорія нації. – Львів, 1997. – С. 7. 
2 Гринів О. Україна і Росія: партнерство чи протистояння? (Етнополітологічний 

аналіз). – Львів, 1997. – С. 45. 
3 Ребет Л. Теорія нації. – Львів, 1997. – С. 3. 
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психологічні зв’язки за його князювання вийшли на перший план, а знак 
держави утвердився як український національний герб, який у період 
національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. і наприкінці ХХ ст. 
набув державного статусу. Як наслідок, такі об’єктивні умови 
“формували почуття, свідомість і волю взаємної приналежності і, 
перетворившись у психологічний стан, набирали націєтворчого 
значення”1. Безумовно, суб’єктом націєтворення того часу були верхні 
соціальні верстви, які репрезентували нашу спільноту до модерного 
періоду, злютовуючи народ. Саме з цього треба підходити до 
досліджень таких пам’яток княжої доби, як “Слово про закон і 
благодать” митрополита Іларіона Київського, поеми “Слово про похід 
Ігорів”, а також тодішніх літописів, націєтворча вага яких не викликає 
сумнівів. 

У Княжу добу утверджується етнонім і назва нашої землі. Тоді назва 
“Руська земля”, що спочатку стосується лише території полян, 
переноситься на ширші простори руських володінь. Проявляється 
протилежність між руською спільнотою зі столицею у Києві та 
північними околицями руського впливу на завойованій угро-фінській 
території з центром у Суздалі, а пізніше – у Москві. Руйнування Києва 
військами суздальського князя Андрія Боголюбського – переконливий 
доказ відчуженості околиць на північному сході імперії від культурної 
традиції Давньої Русі, хоч з часом Москва узурпувала наш етнонім. 

Тяглість етнічного розвитку наших предків після розпаду 
великокняжої Київської держави забезпечувала на корінних руських 
(українських) землях Галицько-Волинська держава, а потім – 
Литовсько-Руська держава, яка ґрунтувалася на ідейно-культурній 
основі руської (української) спільноти. Націєтворчу роль зіграла 
революція під проводом Богдана Хмельницького. “Всенародність 
повстань в козацьку добу перевищила всі походи Княжої доби, і кров – 
рясно пролита за спільну справу – була найміцнішим центром зв’язку»2. 
Однак тоді український народ не зумів оформитися в модерну націю, 
хоч “поняття “руський народ” стало найвищою політичною 
категорією”3. Всенародність руху зіткнулася зі становими інтересами, 
бо старі козацькі і шляхетські роди відчужилися від селянства, яке не 
сприймало шляхетських порядків взагалі. Як наслідок весь народ не 
став учасником чи суб’єктом спільноти в соціальному і політичному 
розумінні, тому “нацією”, або політичним суб’єктом у Гетьманщині 
було тільки козацтво, передусім знатне4. Погоджуючись з такою 
думкою Л. Ребета щодо селянства, треба зазначити, що ототожнення 
козацтва з політичним суб’єктом тогочасної України спрощує політичне 
становище. Не треба забувати про патріотичну шляхту, духовенство та 
інші верстви українського суспільства. 

                                           
1 Там само. – С. 16. 
2 Там само. – С. 27. 
3 Там само. 
4 Там само. – С. 26, 29. 
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Зрозуміло, козацькі форми організації українського народу мали 
найбільший вплив на подальшу історію, на наше націєтворення. 
Ліквідація цих традиційних форм при одночасній втраті провідної 
козацької верстви вже не могла знищити української етнічної і 
культурної єдності, затьмарити живих спогадів про власну політичну 
традицію, що живила біологічну силу народної стихії, стихійну 
внутрішню еволюцію. “Коли, – пише Л. Ребет, – та стихія 
самоусвідомилася та озброїлася у волю і раціональне бажання піднести 
дотеперішнє своє буття до історичного значення, себто наставилася не 
лише вдержувати його, але також утвердити і збагатити, – тоді постала 
модерна нація”1. 

Від ідеї культурної окремішності нова, демократична інтелігенція як 
провідна верства, третя в нашій історії, перейшла до усвідомлення 
національного самовизначення, змагання за політичну самостійність. 
Формується українська національна ідеологія, яка викристалізовується 
під впливом Т. Шевченка. Лише з того часу маємо підстави говорити 
про перетворювання української спільноти в модерну націю, хоч 
початок її становлення сягає ще княжих часів і триває в пізніші періоди 
нашої історії. У Княжу добу на перше місце виходить пам’ять про 
спільне походження (“руський рід”), у Козацьку добу термін народ 
набуває духовного зв’язку і ототожнюється з православною (“руською”) 
вірою. “Тепер, – пише Л. Ребет, – українська нація – це духовна, 
культурна і політична спільнота, і тому повноякісна та повновартісна 
нація з повною скалею об’єктивних і суб’єктивних ознак, яка, не 
дивлячись на своє поневолення і всупереч перепонам, розгортає всю 
можливу миттьову енергію”2. Треба застерегти, що така думка 
висловлена ще на початку 50-х років, за чотири десятиліття до 
відродження України як незалежної держави. 

З’ясування категорії нація як вихідної й основної категорії 
націології вимагає її окреслення в системі понятійно-категоріального 
апарату цієї науки. Йдеться про засадничі положення, доконечні при 
дослідженні української націологічної думки, щоб вийти з 
“термінологічного хаосу”, “термінологічної плутанини”, на що звернув 
увагу О.І. Бочковський3. Він підкреслює, що модерні нації витворилися 
упродовж двох останніх століть. Нерідко початком процесів вважається 
Велика французька революція, яка усунула станову нерівномірність. 
Якщо “народ” творився з розпорошених племен і цей історичний та 
природний процес охопив кільканадцять століть, то “модерна нація є 
кінцевим виявом новітнього культурно-історичного процесу” як витвір 
національної свідомості (“свідомості власної відрубності та 
самостійності”) і волі до незалежного існування”4. О.І. Бочковський 
застерігає від плутання понять (“виразів”) “нація”, “нарід”, “люд”, 
“народність” тощо, бо паралелізм, а ще більше плюралізм назв лише на 

                                           
1 Там само. – С. 32 
2 Там сам. – С. 42. 
3 Бочковський О.І. Вступ до націології. – Мюнхен, 1991-1992. – С. 15. 
4 Там само. – С. 14, 15. 
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шкоду теорії нації. При опрацюванні націологічної термінології, за його 
твердженням, слід виходити з пріоритету фактів над словами. Така 
методологічна засада, без якої дослідження народотворчого процесу 
призводить до зайвої і шкідливої плутанини. 

Автор у цьому солідаризується з О.І. Бочковським, а водночас 
зазначає, що в українській науці про націю існують і інші погляди. 
Насамперед до понятійно-категоріального апарату націології, як і 
кожної науки, треба підходити історично. Складність ще й у тому, що 
аж до кінця ХIХ ст. в Україні не існувало установ академічного типу й 
українськомовної вищої школи, а в ХХ ст. проявилося протиборство 
науки в діаспорі й на батьківщині. За тоталітарного режиму українська 
історія трактувалася в контексті історії російської імперії чи, за 
офіційною назвою, історії народів СРСР. Так звана “ленінська” теорія 
нації була не чим іншим, як модернізованим варіантом ідеологічного 
оправдання національної політики царизму, обрамленої в марксистську 
термінологію. Здобутки української науки в діаспорі не доходили на 
материнські землі або перекручувалися за вимогами панівної ідеології. 

Шлях утвердження наукової схеми історії України, яку ще в 1903 р. 
запропонував і обґрунтував у своїх працях великий історик 
М.Грушевський, виявився далеко не простим. Дискусія про походження 
української нації, що спалахнула на початку 30-х років ХХ ст., тривала 
більше, ніж 10 років, – і не дала результатів, бо її учасники і в Празі, і в 
Львові не дотримувалися основної вимоги логіки про однозначність 
поняття. На противагу науковій схемі М. Грушевського ЦК КПРС у 
“Тезах до 300-річчя возз’єднання України з Росією (1654–1954 рр.)” 
канонізував власну ідеологічну схему історії українського народу, яка 
спиралася на концепції російських істориків дореволюційного часу. 
Замість націології як науки про націю в Україні запанувала квазінаукова 
“марксистсько-ленінська теорія нації”. Ще один аргумент на користь 
націології як окремої науки. 

Доконечність націології підтверджує останнє десятиліття, коли, з 
одного боку, українська наука звільняється від ідеологічних догм 
тоталітарного періоду, а з другого, міфологізація історії України в 
публіцистичних, квазінаукових публікаціях набирає потворних форм. 
Ю. Канигін пише, що “вузловим моментом у житті української нації 
(росів) став біблейський Фувал – плем’я тиверців (нащадків галилейців, 
які прийшли на Дніпро з Капідонії в I ст. н. е.)”1. Прибувши з 
малоазійської Капідонії, області між Килікією і Євфратом, на наші 
землі, вони начебто влили нову кров і живий дух у тубільне слов’янське 
плем’я, яке походило від біблійного Фираса (Тираса) і заселяло землі 
між Дніпром і Дністром. Після татаро-монгольської навали Тиверія 
(Галичина, Галицька Русь) врятувала “південно руський суперетнос”, 
давши “нову потужну генерацію південно-руського народу”. Лише 

                                           
1 Каныгин Ю.М. Путь ариев: Украина в духовной истории человечества. Роман-эссе. – 

2-е изд. – К.: Украина, 1996. – С. 186. 
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завдяки Галичині не перервалася всесвітньо-історична місія русичів як 
репрезентатів і сподвижників “арійської ідеї”. 

В іншій своїй книзі Ю. Канигін висловлює думку, що первісно 
“наша нація – народ від племені Христа”, цебто галилейців. Він пише: 
“Народ стає суб’єктом історії. Біля порогу нашої, тобто русько-
української, історії стояв святий посланець (апостол Андрій 
Первозванний – О.Г.) Ісуса Христа, який приніс нам – першим з народів 
Західного світу (підкреслюю – О.Г.) велике Вчення: Програму, що 
визначила поступ цілої європейської цивілізації”1. Цікаво, що 
Ю. Канигін, вчений у галузях інформатики, соціології та історії науки, у 
своїх історичних і націологічних студіях спирається на квазінаукові 
інсинуації аматорів, бо лише за їхньою допомогою вдається 
“обґрунтувати” вигадану “арійську ідею”. На таких же “джерелах” він 
спростовує й антиукраїнську доктрину “старшого брата”. Подібне 
дослідження лише компрометує вітчизняну науку. 

Не погоджуючись з двома крайнощами при визначенні “віку” 
української спільноти, Ю. Канигін вважає, що як етнос українці існують 
2000 років, тобто ровесники Христа, тому намагання визначати цей 
“вік” у 500 чи 7 000 і більше років безпідставні. “Нетрадиційний підхід 
до розкриття теми”, як зазначено в анотації, у книзі Ю. Канигіна з 
термінологічним хаосом і тенденційністю “фактологічної насиченості” 
завдає більше шкоди, ніж користі, попри шляхетність намірів. 

Недоречність подібного месіанізму з “провіденційною вірою у 
“велике майбутнє” українського народу” як вічного страждальця 
обґрунтовує М. Рябчук. За його іронічним твердженням, “це всебічна 
ідеалізація власної історії і невтримне її продовження у найдавніші часи 
– скіфів, антів, трипільців, кіммерійців, “індоєвропейців”, – причому всі 
вони, ледь не від неандертальців, тільки й думали, як створити 
українську державу”2. Як правило, авторами подібних вигадок 
виступають белетристи, для яких відсутність наукової аргументації 
компенсується художньою фантазією та емоційністю викладу. 

Сам М. Рябчук відстоює “реалістичний, тверезий погляд на 
проблеми націєтворення – як конечну передумову до усвідомлення й, 
відповідно, вирішення багатьох українських проблем, а заразом і 
зцілення від багатьох психологічних комплексів”3. Такий підхід змушує 
дослідника дійти висновку, що український етнос ще не перетворився в 
модерну націю за “стандартною” східноєвропейською моделлю, бо під 
царським і совєтським пануванням процес нашого націєтворення 
гальмувався. Нині для колишніх західних совєтологів, які 
“перехрестилися” у “постсовєтологів”, “транзитологів” чи фахівців з 
проблем “нових незалежних держав”, але не можуть звільнитися від 
заяложених схем історичного розвитку, українці є “нацією нізвідки”. 

                                           
1 Каныгин Ю.М. Вехи священной истории: Русь-Украина. – К.: Україна, 1999. – С. 223. 
2 Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. – К.: 

Критика, 2000. – С. 206. 
3 Там само. – С. 6. 
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Так, наголошує М. Рябчук, назвав свою статтю, що з’явилася на початку 
2000 року останній американський посол у СРСР Джек Метлок. 

Несподіваний перехід від колоніального становища до 
проголошення незалежності України неоднозначно вплинув і на 
українську діаспору. Тамтешні вчені квапляться давати рецепти 
українцям на батьківських землях, хоч не завжди мають достатнє 
уявлення про сучасні політичні процеси в Україні. Щоб ощасливити 
звільнених в’язнів “імперії зла”, закордонні доброзичливці пропонують 
нам такі моделі, які при перенесенні на український грунт часто-густо 
дають протилежний ефект від очікуваного. 

Ускладнені процеси десовєтизації в самій Україні зумовили 
виникнення доктрин “креолізації” малоросійства, “євразійського вибору 
для української “недодержави” і “недонації”. Спекуляція очевидна як і 
політична зумовленість, бо перетворення населення України на 
свідомих громадян своєї держави рівнозначна політичному самогубству 
для компартійної номенклатури. 

На противагу таким концепціям М. Рябчук обґрунтовує власне 
бачення національного розвитку України після проголошення 
незалежності. На початку своєї праці він пише, що “на території 
України виник доволі унікальний феномен синхронного співіснування 
двох націй (точніше, двох груп однієї нації), які звичайно існують лише 
діахронно”1. Паралелізм термінів “дві нації” і “дві групи однієї нації” в 
такому контексті лише ускладнює дослідження, може призвести до 
двозначності, що не на користь науці. Насправді уважний підхід до 
позиції М. Рябчука можна пояснити по іншому: не “дві групи однієї 
нації”, а ще більше – не “дві нації” серед українського населення в 
Україні, а лише – неоднакові темпи самоусвідомлення українцями в 
різних регіонах і в різних соціальних групах себе як модерної нації. 
Можна погодитися з дослідником, що в західній частині України 
сформувалася “новочасна українська нація з цілком модерною 
самосвідомістю”, яку вже не вдасться асимілювати, але думка 
М.Рябчука про можливість фізичного винищення цієї частини нації не 
лише сумнівна, а й безпідставна, бо ж ідеться про мільйони людей, не 
менше, ніж населення середньої держави на нашому континенті. А 
твердження про те, що в східній частині України “перетворення 
домодерного “малоросійського” етносу в українську націю так і не 
набуло масового характеру”2, вимагає конкретизації. Щоправда, сам 
М. Рябчук вважає, що таке перетворення “захопило частину інтелігенції 
та простолюду”, але подібна абстрактність завуальовує динаміку 
процесу після проголошення незалежності. Президентські вибори 
1999 р. – переконливий доказ того, що населення східного, південного і 
центрального регіонів України звільняється від компартійного варіанту 
“малоросійства” і стає на державницькі позиції. 

                                           
1 Там само. – С. 7. 
2 Там само. 
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Вражає ще одне в твердженнях М. Рябчука: довільність термінології. 
Називати західну частину України “польсько-австрійською” через 60 
років після польської окупації наших земель некоректно. Окрім того, і 
польське, й австрійське панування не поширювалося на всі західні 
області, бо деякі з них перебували під мадярським чи румунським 
поневоленням. Нарешті, Волинь не була під австрійською окупацією, 
хоч і перебувала під російським гнітом. Сумнівне трактування інших 
частин України як “російсько-совєтських”, бо в повоєнний час так 
можна назвати цілу територію нашої держави, за винятком деяких 
українських етнічних земель на захід від державного кордону. 

Інша позиція М. Рябчука, коли йдеться про українську політичну 
націю. За його приблизними підрахунками, з нею ідентифікується лише 
третина населення, а дві третини перебувають на “донаціональному” 
рівні розвитку. “Потенційно вони можуть стати й росіянами, й 
українцями, і навіть громадянами Київської Русі, а можуть і витворити 
якусь свою донбаську, херсонську чи криворізьку націю (на зразок 
“кримської”, яка, схоже, твориться на наших очах”1. Після цього вчений 
висловлює думку про “щонайменше тринаціональну спільноту” в 
Україні, яку начебто становлять: 1) “українці як члени української 
політичної нації”; 2) “росіяни як члени російської політичної нації”; 
3) “малороси” (“хохли”) – як етнічний субстрат, що не став модерною 
нацією”2. Третіх ще можна трактувати як “середньовічну етнічну масу”, 
що перебуває на феодальному, домодерному і донаціональному етапі 
розвитку, живучи великою мірою у міфологічному, а неісторичному 
часі й просторі, бо не досягнула рівня національної само ідентифікації. 
Йдеться про так званих “тутешніх”, які називають себе “одєссітами”, 
“кієвлянами”, “донбасцями”. За непрямими підрахунками М.Рябчука, 
такі “українці” становлять 30 відсотків населення, тобто стільки, 
скільки було в Україні противників горбачовської “оновленої 
федерації”; “росіяни” – 10 відсотків, а саме стільки в 1991 році на 
всенародному референдумі висловилося проти незалежності України; 
між ними – 60 відсотків “тутешніх”, які залишилися на рівні об’єкту 
історії і “в принципі здатні підтримати все, що спускатиме згори влада”, 
бо не мають ні власної думки, ні власного вибору3.  

Така типологія українського населення (ще точніше, – населення 
України) спонукає до серйозних роздумів. По-перше, М. Рябчук не 
послідовний у трактуванні української модерної нації. Спочатку він 
заявляє, що українці не перетворилися в модерну націю за 
“стандартною” східноєвропейською моделлю. Для підтвердження цього 
положення дослідник спирається на результати першого (й останнього) 
всесоюзного референдуму за часів тоталітаризму, коли проти 
горбачовської “оновленої федерації” проголосувало 30 відсотків 
громадян УРСР, а результатів Всеукраїнського референдуму 1 грудня 
1991 року не сприймає як прояву національної самосвідомості, лише 

                                           
1 Там само. – С. 201. 
2 Там само. – С. 203. 
3 Там само. – С. 215–216. 
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використовує їх для визначення кількості “членів російської політичної 
нації” в Україні. По-друге, протиставлення 30 відсотків населення як 
“членів української політичної нації” 60 відсоткам “тутешніх” не 
доречне, адже в кожній нації активна частина менша від її політично 
пасивної більшості, хоч, безумовно, стурбованість таким становищем 
аж ніяк небезпідставна. По-третє, суперечливість висновків про 
“тринаціональну спільноту” і “дві нації” чи “дві групи однієї нації” 
очевидна. Чи маємо підстави говорити про “тринаціональну спільноту”, 
якщо “малороси” (“хохли”) національно індиферентні? Нарешті, по-
четверте, наприкінці своєї праці М. Рябчук згадує результати 
опитування, яке провів і опублікував історик Я. Грицак через кілька 
років після проголошення незалежності України. Ці результати 
фактично спростовують попередні твердження М. Рябчука, адже “навіть 
у Донецьку більшість погоджується, що єдність України є важливішою 
від потреб окремих регіонів”1. Отже, виділення в українській нації 
групи “тутешніх” досить сумнівне. 

Позаяк праця М. Рябчука вимагає детального аналізу, тут 
заакцентовано лише на тих моментах, які треба з’ясувати перед 
дослідженням історії українського вчення про націю. Автор 
пропонованої праці підкреслює, що дотримується іншого погляду: 
українська модерна (сучасна, новітня) нація сформувалася в усіх 
регіонах держави попри неоднаковий рівень самоусвідомлення себе як 
такої спільноти, а тепер йдеться про складні (і, безумовно, – 
суперечливі) процеси її консолідації. 

Перед дослідженням історії українських вчень про націю коротко 
зупинимося на концепціях націогенези двох українських істориків. 

Ось що пише історик Я. Дашкевич: “Не буду блукати між двома чи 
трьома соснами і не займатимуся голим теоретизуванням на тему 
мнимого ланцюжка: етнос – народ – народність – національність – 
нація, бо не бачу об’єктивних доказів реального існування такого 
ланцюжка в минулому”2. Тричленна формула, якої дотримується 
вчений, охоплює такі “елементи генетичного ланцюжка”: плем’я – 
народ (етнос) – нація. З ним пов’язана тричленна свідомість 
(самосвідомість), охоплюючи племінну (трибальну), етнічну і 
національну. Отже, Я. Дашкевич розглядає націогенезу українців на 
часовому відтинку між етносом (народом) і нацією, хоч і пише про 
націю після племінної епохи, тобто в часовому проміжку між племенем 
і етносом (народом), коли, за його ж методом, мова може йти лише про 
етногенезу. 

У виникненні і формуванні чотирьох східнослов’янських етносів-
націй брали участь різні етнічні субстрати і суперстрати. Український 
етнос або за математичним символом α, як пропонує історик, виник і 
сформувався при участі іранського субстрату і норманського 

                                           
1 Там само. – С. 273. 
2 Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України // Україна. 

Наука і культура. Вид. АН України, Т-ва “Знання” України. – К., 1993. – Вип. 26-27. – 
С. 47. 
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суперстрату. З утворенням Київської держави цей етнос перетворюється 
в панівну націю, стає її гегемоном. Інакше кажучи, українська нація 
народжується у великокняжі часи. Під впливом відцентрових 
політичних сил від неї відколюються дві окремі нації – новгородсько-
псковська і володимирсько-суздальська (згодом – московська). На 
землях Полоцького і Смоленського князівств формується спочатку 
білоруський етнос, а потім – відповідна нація. За свою більш ніж 
тисячолітню історію українська нація змогла створити в різні періоди 
чотири держави і зазнала трьох упадків після знищення кожної з трьох 
попередніх держав. 

Підхід Я. Дашкевича відзначається оригінальним тлумаченням 
категорії “етнос”. У науковій літературі прийняте інше трактування, за 
яким „феномен е[тносу] належить до біогеографічних, а не історико-
соціальних явищ”1. Слід наголосити, що вчений не погоджується з 
поняттям «модерної нації», заперечує її. 

На противагу Я. Дашкевичу історик Л. Залізняк відрізняє етноси за 
шістьма етновизначальними ознаками (самосвідомістю, окремою 
етнічною територією, своєрідністю мови, культури, характеру, а також 
національною економікою), а яскраві прояви своєрідного українського 
етносу датує XVI–XVIII століттями2. Щоправда, початок становлення 
праукраїнського етнокультурного комплексу він переносить на часи 
розкладу східнослов’янської спільноти в VI-VIII ст. У формуванні 
української нації важливу роль відведено козацтву. За твердженням 
вченого, перетворити народ у націю неможливо “без інтелектуальних та 
духовних лідерів, які генерують культурні цінності і забезпечують 
ментальну єдність народу”3. 

Інші визначення нації і підходи до формування української нації 
лише підтверджують потребу науки про націю, або націологію. 
Розглянути їх у межах статті неможливо. 

Натомість слід доконечно з’ясувати питання про місце націології 
серед інших гуманітарних і суспільних наук. О.І. Бочковський 
висловлює думку, що націологія – це спеціальна соціологічна наука. 
Справді соціологія, що вивчає суспільство і його групи, тісно пов’язана 
з націологією як наукою про націю, тобто одну з груп-спільнот. Та, на 
нашу думку, для трактування націології як спеціальної соціологічної 
науки нема достатніх підстав, хоч серед спеціальних соціологічних 
теорій виділяється як окрема соціологія нації поряд із соціологіями 
особистості, сім’ї, молоді, міста і села, класу чи стану4. Водночас у 
самій націології виділяються проблеми соціальної структури нації. 
Отже, йдеться не про взаємини типу “рід – вид”, а про взаємозв’язок 
двох рівнорядних наук. 

                                           
1 Мала енциклопедія етнодержавознавства... – С. 69. 
2 Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К.: Абрис, 1994. – С. 140. 
3 Там само. – С. 3. 
4 Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. Вип.. 1. – Львів: Кальварія, 1998. – 

С. 20. 
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Напевне, не буде перебільшенням розпочинати обґрунтування місця 
націології в системі суміжних наук від її взаємозв’язку з етнологією як 
загальною теорією етносу, “вченням про етногенез, тобто виникнення та 
зникнення народів”1, у якій вичленяються етнографія, етнодемографія, 
етнофілософія та інші окремі когнітивні системи2. Націологія може 
вважатися продовженням етнології, бо, як пише О.І. Бочковський, 
народ – це “націєтворчий сирівець, з якого може розвинутися нація”3. 

Націологія пов’язана з політологією як наукою про політику, 
зокрема про спрямування і зміст політичного процесу, його суб’єкти і 
рушійні сили, політичні доктрини4. Політологів неодмінно цікавлять 
проблеми політичної суб’єктивності нації, національного інтересу, 
національного самовизначення, суверенітету нації та інші. Водночас 
такі проблеми зумовлюють часткове перехрещення націології з 
правовими науками, зокрема теорією держави і права, конституційним 
правом, міжнародним правом тощо. 

За останнє десятиліття група українських вчених започаткувала 
новий напрям наукових досліджень – етнодержавознавство, яке 
“визначається як теоретична система ідей, поглядів та уявлень про 
шляхи реалізації етнодержавотворення з метою забезпечення 
гарантій етнонаціональних інтересів, що відображають об’єктивний 
процес політизації етнічності та етнізації політики, процес етнічного 
(національного) “вибуху” в усьому світі”5. Його трактують як галузь 
науки на стику етнології та націології, етнополітології та 
державознавства, що має об’єктом етнос (націю) та державу у динаміці 
їх тісної взаємодії. Понятійна система етнодержавознавства, твердять 
ініціатори такої науки, лише формується, бо воно “перебуває в стадії 
рецепції понять із загальної етнології та, особливо політології, включно 
з політичною етнологією”, а важливе значення для формування такої 
системи мають етнофілософія та націологія6. 

Безумовно, на стику наук уже виникла не одна нова наука. 
Приміром, як окрему галузь теоретико-суспільствознавчого знання 
можна назвати етнічну соціологію, або етносоціологію. Інші науки, що 
сформувалися за аналогічним принципом, вже згадувалися. Процес 
такого творення триває, тому якесь однозначне ставлення до 
етнодержавознавства нині передчасне, хоч, гадаю, існування його як 
навчальної дисципліни для деяких спеціальностей у вищій школі має 
певну рацію. Водночас серйозні сумніви щодо виокремлення 
етнодержавознавства зумовлені тим, що його ініціатори вважають 
об’єктом “етнос (націю) та державу у динаміці їх тісної взаємодії”, але 
не конкретизують предмета, при такому підході неможливо з’ясувати 
взаємозв’язок і відмінності етнодержавознавства та етнополітології. Як 

                                           
1 Мала енциклопедія етнодержавознавства... – С. 66. 
2 Національно-державне будівництво... – 26. 
3 Бочковський О.І. Вступ до націології. – Мюнхен, 1991-1992. – С. 97. 
4 Політологія / За ред. О.І. Семківа. – Львів: Світ, 1994. – С. 17. 
5 Національно-державне будівництво... – С. 10. 
6 Там само. – С. 50. 
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наслідок, вони можуть вважатися синонімами однієї науки або 
етнодержавознавство трактуватися як частина етнополітології. 

Зв’язок націології з низкою інших наук засвідчує її архітектоніка, 
або структура. За О.І. Бочковським, націологія поділяється на 6 
основних частин: історичну або генетичну націологію, 
націоаналітику, націодинаміку, етнополітику (національну 
політику), націософію і, нарешті, націотипологію і характерологію1. 
Автор пропонованої праці не заперечує проти такої архітектоніки 
націології, але це вже проблеми окремого дослідження. 

З’ясування проблематики й структури націології як науки про націю 
дає змогу перейти безпосередньо до дослідження історії українських 
учень про націю, починаючи з найдавніших часів. На відміну від 
націології, що вивчає теорію нації на основі логічного підходу, та історії 
українського народу історія націології має предметом генезу, тобто 
виникнення і становлення, теоретичне пізнання нації як спільноти. 
Зрозуміло, історичний підхід науки про націю неодмінно передбачає 
дослідження донаціологічних пошуків. 

Донаціологічні пошуки пронизують наші літописи, які допомагають 
зрозуміти етногенезу українців у процесі консолідації споріднених 
племен на наших етнічних землях. Автор солідаризується з 
вітчизняними вченими, що зміна етноніму не може вважатися якоюсь 
аномалією етнічного розвитку, бо така зміна стосується не лише 
українців: її знали й інші європейські народи. Звідси – цілий ланцюг 
українського етногенезу і націогенезу, послідовними ланками якого 
були етнічні процеси на наших землях, починаючи з великокняжої 
держави. 

Як відомо, назва Україна виникла ще за княжих часів і майже 
тисячу років співіснування з офіційною назвою Русь, яку значно 
пізніше привласнили собі московські володарі для означення своїх 
володінь. До речі, етнонім “росіяни”, який тепер у Російській Федерації 
вживається на офіційному рівні як політонім, почав утверджуватися 
лише триста років тому, хоч ніхто не ставить під сумнів етнічної 
тяглості на колишніх північно-східних землях нашої імперії Київської 
Русі. Руйнування Києва військами Андрія Боголюбського в 1169 р. 
засвідчило не просто відмінності етнічної свідомості русичів 
(українців) і майбутніх москвинів (згодом – росіян), а протилежність 
національної свідомості двох націй у домодерному розумінні.   

Ідея національного самоусвідомлення українців пронизує і козацькі 
літописи. Таке самоусвідомлення стосується насамперед козацтва. Саме 
тому в західноєвропейських державах українців називали „козацькою 
нацією”, а в Московії – „черкасами”. Наші предки беззастережно 
протиставляють себе і полякам, і москвинам, чого не могла затушкувати 
навіть належність до православ’я, яке, до речі, ніколи не було тотожним 
у двох народів (українців і росіян). 

                                           
1 Бочковський О.І. Назв. праця. – С. 98-99. 
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Своєрідним підсумком цих донаціоналогічних пошуків стала 
„Історія русів”, написана на межі XYIII і XIX століть. У ній уже 
використовується поняття „нація”. Автор пропонованої праці оцінює 
цей твір як націософський трактат, що акумулює думки тодішньої 
української нації перед посиленим змосковщенням. 

Знищення української еліти як державотворчої сили означало 
фактичне знищення в цьому розумінні нації і зведення національної 
свідомості до рівня свідомості етнічної, але російській політиці 
денаціоналізації українців не вдалося здійснитись значною мірою тому, 
бо їй протистояла ліберальна національна політика Австрійської імперії, 
у складі якої опинилася частина західноукраїнських земель. Їх 
українська людність у протиборстві з поляками вже з самого початку 
австрійської займанщини заявила про себе, як про етнополітичну 
спільноту, а протилежність двох народів посилювалася конфесійним 
протистоянням, хоч націогенез українців гальмувався через слабкість 
провідної верстви. 

На українських землях, поневолених російськими окупантами, 
процес національного самоусвідомлення проявляється спочатку на 
партикулярному рівні, далі – на слов’янській арені і, нарешті, як 
самостійна етнополітична спільнота. Творчість Т. Шевченка 
спричинилася до безперервного творення модерної української нації, 
початки якого сягають ще часів Б. Хмельницького, коли весь народ 
виступив як активна етнічна спільнота, хоч незабаром цей процес 
зупинився. 

Розрізнення понять „нація” і „модерна нація” як методологічна 
засади проливає світло на історію України після розпаду великокняжої 
держави. З одного боку, тяжіння до єдності на українських етнічних 
землях, а з другого, протистояння московським (російським) і 
польським зазіханням. Посилення політики асиміляції на державному 
рівні не дало бажаних результатів, бо на зміну денаціоналізованій 
верстві приходила нова націєтворча сила. Звідси – наше тлумачення 
ролі Галичини як „українського П’ємонту”: без перенесення на її 
територію діяльності української еліти з Наддніпрянщини про таку роль 
не могло бути мови. Отож, етнічне самоусвідомлення й національна 
самосвідомість – це два рівні складного духовного розвитку 
поневоленої спільноти аж до творення модерної нації. Наслідком такого 
розвитку став Акт Злуки 22 січня 1919 року, боротьба проти 
більшовицької денаціоналізації і, нарешті, відновлення Української 
держави в 1991 році. 

При дослідженні спадщини українських націологів автор не торкався 
заідеологізованих опусів доморощених марксистсько-ленінських 
„теоретиків”: їхня тенденційність і коментаторський характер у 
компартійному (більшовицькому) дусі говорить сама за себе. Інакше 
кажучи, про їхню належність до української націологічної думки можна 
говорити з іронією. Оригінальністю відзначалися лише праці вчених у 
діаспорі. 

Після проголошення незалежності України центр націологічних 
досліджень повертається на батьківщину. Українська наука 
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звільняється від більшовицьких ідеологічних лещат, виходить зі 
своєрідної сайєнтистської резервації, яку охороняв лиховісний 
„залізний мур”, на світовий простір. Фактично започатковується новий 
період націологічних досліджень. 
 
 
 

Мельник І.А. (Львів) 
 

НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ  
В ПРОЦЕСІ УТВЕРДЖЕННЯ СУВЕРЕНІТЕТУ  

УКРАЇНИ 
 
У статті досліджуються проблеми українського національного 

відродження наприкінці 80-х – початку 90-х років, пропонується його 
періодизація, виявляються причини, особлива увага приділяється 
боротьбі за утвердження державного статусу української мови. 
Аналізується діяльність Товариства української умови ім. Т. Шевченка 
і Народного руху за перебудову України, їх національна політика. 

 
Проблема національно-культурного відродження в Україні за 

радянського часу посідала чільне місце. Якщо про її серйозне 
дослідження в державних академічних і навчальних закладах не могло 
бути мови, бо вони, як правило, звели цю роботу до пересічного 
коментаторства партійних постанов, то в так званій “дисидентській” 
літературі і за кордоном справи були інші. На перше місце серед 
наукових праць на цю тематику слід поставити відомий трактат 
І.Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?”, що з’явився за кордоном у 
1968 р. Цим проблемам присвячена дещо пізніше написана під 
псевдонімом Степан Говерля книга І.Геля “Грані культури”, що вийшла 
лише в 1984 р. Широкою популярністю користувалися праці Валентина 
Мороза, які вийшли друком за межами України, але в рукописній формі 
розповсюджувалися ще раніше на материнських землях. Окремо слід 
виділити праці І.Багряного, А.Камінського, Д.Квітковського, 
М.Прокопа, М.Шлемкевича, Б.Цимбалістого, О.Кульчицького. Їх 
цінність у тому, що названі дослідники в діаспорі висвітлювали 
проблеми національно-культурного і національно-державного 
відродження. 

В умовах незалежної України проблеми, порушені в нашій статті, 
досліджували І.Дзюба, І.Курас, В.Сергійчук, Ю.Римаренко та інші. 
З'явилися фундаментальні праці1. Цікава, на наш погляд, праця 
О.Гриніва, що недавно вийшла в світ2. Чимало статей видруковано в 

                                           
1 Національно-державне будівництво: Концептуальні підходи, сучасна наукова 

література / За ред. Ю.І.Римаренко. – К.: Довіра, 1999; Мала енциклопедія 
етнодержавознавства / Редкол. Ю.І.Римаренко (відп.ред.) та ін. – К.: Довіра; Генеза, 1996. 

2 Гринів О. Українська націологія: від Другої світової війни до відродження держави. 
Історичні нариси. – Львів: Світ, 2004. 
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наукових збірниках, часописах, матеріалах наукових конференцій. Крім 
того, не можна обійти й того, що різним аспектам запропонованої теми 
чимало уваги приділено в публіцистичних статтях, які публікуються в 
газетах “Львівська Україна”, “Молодь України”, “Україна молода”, 
“Дзеркало тижня”, “Голос України”, “Урядовий кур'єр”, “День” та 
інших. 

На відміну від них у цій статті досліджується конкретна проблема, 
що прив'язана безпосередньо до діяльності Товариства української мови 
ім. Т.Шевченка і Народного руху України за перебудову на самому 
початку їх діяльності. Такий підхід дає змогу не лише адекватно 
відтворити тодішні події, а й глибше пізнати складний процес 
національно-культурного і національно-державного відродження вже в 
умовах незалежної України, що має не лише теоретичне, а й практичне 
значення. 

Насамперед слід наголосити, що при підході до проблеми нашого 
дослідження треба чітко розрізняти причини і привід, адже підміна їх 
неодмінно призводить до хибного висновку про випадковість самого 
відродження України як незалежної держави. Саме на цьому 
спекулюють противники нашої незалежності як за кордоном, зокрема в 
Росії, так і в самій Україні. Так само трактують появу на політичній 
мапі світу нашої держави різні ліві партії комуністичної і 
прокомуністичної орієнтації, які домагаються відновлення в якійсь 
формі СРСР. У нинішній Росії публікуються різні “дослідження”, 
автори яких фальсифікують сам процес розпаду СРСР, називаючи його 
розвалом при вирішальній ролі зовнішніх сил. Проте нашого 
дослідження вони стосуються лише дотично. 

Як привід до подій наприкінці вісімдесятих років ХХ століття в 
Україні треба вважати суспільно-політичні та екологічні наслідки 
техногенної аварії на Чорнобильській АЕС. Навіть у часи перебудови 
інформація про ліквідацію цих наслідків була недостатня і передавалася 
дозовано лише офіційними засобами масової інформації. Друковані 
органи так званих неофіційних формувань почали з'являтися, з деякими 
застереженнями, тільки в 1989 році. Тоді ж почали переорієнтовуватися 
друковані органи деяких громадських і творчих організацій. 

Першою відвертою реакцією на наслідки аварії на Чорнобильській 
АЕС була демонстрація населення до її других роковин у столиці з 
ініціативи Українського культурологічного клубу, що проводилася без 
дозволу міського керівництва. Хоч міліція розігнала цей виступ, його 
значення від цього не менше: демонстрація фактично започаткувала 
масові протести населення проти сваволі влади, яка в Україні не 
зважала на нові реалії. 

Проте безпосередньою причиною протиборства було різне ставлення 
до політики перебудови. Адже в Україні упродовж тривалого часу 
навіть окремі незадоволення діяльністю органів влади чи її працівників 
трактувалися як “націоналістичні прояви”. Як вказувалося в літературі, 
до “націоналістичних проявів” при “реальному соціалізмі” партійно-
державна влада зачисляла: “роздування національної специфіки, 
ідеалізацію історичного минулого своєї нації або народності; 
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національний егоїзм, небажання визнати примат загальнодержавних 
інтересів, національне чванство; сепаратистські тенденції; ігнорування 
національних особливостей та інтересів інших націй і національних 
меншин, їх мови, культури, звичаїв; нешанобливе ставлення до мови 
міжнаціонального спілкування; приниження ролі позитивного досвіду 
інших націй і народностей, їх внеску у розвиток економіки, техніки і 
культури країни; псевдопатріотизм; недооцінка масштабів допомоги 
інших націй, переваг інтернаціонального співробітництва; ущемлення 
інтересів представників інших націй у кадровій роботі; консервація 
негативних сторін старого національного побуту; негативне ставлення 
до міжнаціональних шлюбів”1. 

Якщо погодитися з таким трактуванням, то неодмінно виникають 
питання:  

1) які причини націоналістичних проявів? 2) які критерії між 
захистом національних інтересів і трактуванням їх як націоналістичних 
проявів. Ю.Вілков пише: “Зазначені прояви є результатом серйозної 
деформації соціалістичного способу життя і суспільної моралі, грубих 
порушень ленінської національної політики”2. Але таке формулювання 
викликає додаткові питання. По-перше, радянська наука не була 
одностайна щодо визначення соціалістичного способу життя, 
декларативно протиставляючи його способові життя в несоціалістичних 
країнах3. По-друге, досить розмиті критерії комуністичної моралі при 
класовому підході до неї4. По-третє, ленінська національна політика по-
різному трактувалася за часів радянської влади. Як наслідок зазнавали 
критики за “націоналістичні прояви” вірші В.Сосюри “Любіть Україну” 
і М.Рильського “Я – син Країни Рад”, книга П.Шелеста “Україна наша 
Радянська”. Розмитість критерїв призвела до того, що любов до 
минулого свого народу в одних випадках піддавалася критиці (роман 
Олеся Гончара “Собор”), в інших – на неї не звертали уваги (роман 
Расула Гамзатова “Мій Дагестан”). 

Український націоналізм (неодмінно з означенням “буржуазний”) 
постійно перебував у центрі уваги ідеологічного керівництва. Вже з 
кінця 20-х років сталінське керівництво розпочало масову атаку 
найменших проявів української національної самобутності, бо політика 
українізації при її логічному завершенні привела б до витіснення з 
владних структур росіян і русифікованих представників інших 
національностей, а вони становили 95 відсотків радянського апарату5. 
Лише 13,9 відсотка з них добре знали українську мову6. До речі, в самій 

                                           
1 Вілков Ю. Причини націоналістичних проявів при соціалізмі і шляхи їх подолання // 

Під прапором ленінізму. – 1990. – № 2. – С. 41. 
2 Там само. 
3 Толстых В.И. Образ жизни. Понятие, реальность, проблемы. – М.: Политиздат, 1975. 

– С. 64. 
4 Философский энциклопедический словарь. – М.: Сов.энциклопедия. 1983. – С. 388-

389. 
5 Під прапором ленінізму. – 1989. – № 11. – С. 50. 
6 Там само. 
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КП(б)У на початок 20-х років українці становили менше 30 відсотків 
при їх 80 відсотках у населенні республіки1. 

При підході до українського національного відродження в часи 
перебудови треба зважувати його особливості. По-перше, стрімкість 
розвитку суспільно-політичних процесів, а водночас і суспільно-
політичної думки. Результати всесоюзного референдуму 17 березня 
1991 р. і всеукраїнського референдуму 1 грудня того року – 
переконливий доказ цих змін. По-друге, швидка зміна періодів, межі 
між якими позначають відтинок часу у вісім з половиною місяців. На 
наш погляд, можна виділити такі його періоди: 1) стихійний – від 
першої демонстрації у столиці 1988 р., присвяченої річниці аварії на 
Чорнобильській АЕС, до установчої конференції Товариства 
української мови ім. Т.Шевченка (в лютому 1989 р.); 2) протистояння – 
від створення Товариства української мови ім. Т.Шевченка до 
організаційного оформлення Народного руху України за перебудову (у 
вересні 1989 р.); 3) загострення – від створення НРУ до проголошення 
Декларації про державний суверенітет України (в липні 1990 р.); 
4) державотворення – від Декларації про державний суверенітет 
України до розпаду СРСР (у грудні 1991 р.). По-третє, висхідний 
характер процесу, бо національно-культурне відродження логічно 
перейшло в боротьбу за суверенітет УРСР на засадах Конституції СРСР, 
а відтак до вимог конфедеративного устрою, що фактично відтворений 
у Декларації про державний суверенітет України і, нарешті, до 
проголошення незалежності. 

Національно-культурне відродження було спричинене тим 
становищем, яке виникло в самій Україні, а також  її становищем у 
СРСР. Якщо українізація охоплювала й українців інших союзних 
республік, а їх поза межами УРСР налічувалося майже 6,5 млн. і вони 
мали компактні поселення на Кубані (близько 2 млн), Курщині (1,2 
млн.), Вороніжчині (1 млн.), у Сибіру, Туркестані і Далекому Сході (по 
0,6 млн.)2, – то наприкінці 80-х років становище різко змінилося, чого не 
могла замовчувати офіційна радянська статистика. За матеріалами 
Всесоюзного перепису населення 1989 р., в Українській РСР проживало 
51 452 034 осіб, з яких 35,42 млн. українців, 11,35 млн. росіян, 0,486 
млн. євреїв, 0,440 млн. білорусів, 0,324 млн. молдован, 0,234 млн. 
болгар, 0,219 млн. поляків, 0,163 млн. угорців, 0,135 млн. румунів, 
майже 99 тис. греків, 86,9 тис.татар та інших народів3. 

З названого числа українців лише 32,82 млн. осіб визнали своєю 
рідною мовою українську, а 4 млн. 578 тис.вважали за таку російську чи 
іншу (15,3 тис.осіб)4. До речі, з числа росіян  тільки 177,5 тис.осіб 
вважали, що їхньою рідною мовою  є мова українська5. Коментуючи 

                                           
1 Там само. 
2 Під прапором ленінізму. – 1989. – № 11. – С. 51. 
3 Розподіл населення Української РСР за національністю і мовою (За даними 

Всесоюзного перепису населення 1989 року) // Політика і час. – 1991. – № 1. – С. 87. 
4 Там само. 
5 Там само. 
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результати перепису, М.Борисенко зазначав, що чисельність українців 
за попередні 10 років зросла на 930 тис., або 2,5 відсотка, проте їх 
частка серед населення республіки зменшилася на 0,9 відсотка; для 
росіян простежується інша тенденція: їх кількість за цей період 
збільшилася на 884 тис., тобто на 8,4 відсотка, а питома вага серед 
усього населення Української РСР збільшилася з 21 до 22 відсотків1. 

Ще гірше становище з мовою серед тих українців, які проживали в 
інших республіках СРСР. У час перепису населення в СРСР 
налічувалося 44 млн. 186 тис.осіб, а рідною визнавали українську лише 
35 млн. 821 тис.українців, інші – надавали перевагу російській (8 млн. 
309 тис.осіб) чи іншим мовам (56 тис.)2. Отож, виходить, що 
денаціоналізація набрала для українців катастрофічних масштабів і в 
УКСР і за її межами в СРСР, бо більшість з цих українців поповнила 
російськомовне  населення. За межами України в СРСР проживало 6,8 
млн. українців, що становило 15 відсотків загальносоюзної чисельності 
нації, в тому числі 9,9% у РРФСР, 2% у Казахстані, 1,4% у Молдавії, 
0,7% у Білорусі, 0,3% в Узбекистані3. Якщо порівняти чисельність 
українців в інших республіках СРСР у 1925 році (6,5 млн. осіб) і 1989 
році (6,8 млн. осіб), то навіть без статистичних даних можна 
стверджувати, що українці, напевне, найбільше спричинилися до 
чисельного збільшення російського населення шляхом асиміляції. 

Як показали статистичні дослідження, проведені в січні-березні 
1991 р., лише 51,5 відсотка українців переконані, що їх об'єднує з 
людьми своєї національності мова4. Звісно, такий показник не може не 
тривожити, адже феномен “російськомовних українців” в Україні 
об'єктивно можна характеризувати як перехідний етап до визнання себе 
росіянами. 

Про національну свідомість української людності дає певне уявлення 
ставлення різних частин українців до національної символіки. 28,5 
відсотка опитаних визнали, що не можуть відповісти на питання про 
національну символіку, 39,8 відсотка вважають “можливим збагатити 
зміст сучасних свят та обрядів гербами і прапорами, які були поширені 
в минулому в різних регіонах України”, а 29 відсотків заперечували 
проти цього5. Безумовно, такі соціологічні дослідження не сприяють 
якимось конкретним висновкам, бо “значна частина опитаних написала, 
що не має ніякого уявлення про прапори і герби минулого, не знає, що 
саме кожен з них означає”6. Після такого зізнання втрачає сенс висновок 
В.Кушерця і П.Косухи, що “переважна більшість опитаних не вважає, 

                                           
1 Коментар голови Держкомстату УРСР М.Борисенка // Політика і час. – 1991. – № 1. 

– С. 89. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Кушерець В., Косуха П. Символіка: думка громадськості // Під прапором ленінізму. – 

1990. – № 15. – С. 72. 
5 Там само. 
6 Там само. – С.74. 
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що нині конче потрібна заміна державної символіки”1, адже 
некомпетентна відповідь не може вважатися за аргумент. 

Для утвердження національної самосвідомості українців важливе 
значення мало створення “неформальних” організацій. Першим 
добровільним масовим громадським об'єднанням в Україні було 
створене в лютому 1989 р. Товариство української мови ім.Т.Шевченка. 
Його діяльність, як зазначалося в статуті, спрямовувалася “на 
утвердження української мови в усіх ділянках суспільного життя 
Української РСР, всебічний її розвиток, охорону її чистоти й 
самобутності; збереження й розвиток національної культури й традицій 
українського народу, формування національної самосвідомості та 
історичної пам'яті громадян, подолання національного нігілізму; 
гармонійний розвиток міжнаціональних відносин”2. Назва товариства як 
неформальної організації зазнала певної еволюції. Напередодні її 
установчої конференції був опублікований проект Статуту Товариства 
рідної мови імені Тараса Шевченка3. У ньому вказувалося, що 
Товариство виступає “за повне, фактичне утвердження статусу 
української мови як державної мови республіки, за дальший вільний 
розвиток мов інших братніх національностей Української РСР, за 
створення сприятливих умов для національно-культурного розвитку 
українського населення в інших республіках СРСР”4. На установчій 
конференції до цих завдань додано ще таке: “піднесення авторитету та 
значення української мови й української національної культури в 
країнах розселення українців”5. Звісно, йшлося про різні країни – як 
соціалістичні, так і капіталістичні, хоч Статут не проводить різниці між 
ними. 

Як випливає зі Статуту, Товариство української мови імені Тараса 
Шевченка належало до самодіяльних національних організацій, які в час 
перебудови трактувалися як “неформальні об'єднання”. За соціальним 
складом Товариство – це об'єднання інтелігенції, переважно 
гуманітарної, яка висловлювала незадоволення становищем української 
мови в Українській РСР і бачила альтернативу в її державному статусі 
за прикладом республік Закавказзя. Як національне об'єднання воно не 
підлягає класифікації на осі “ліві” – “центр” – “праві”, бо в ньому 
згуртувалися люди різних політичних орієнтацій – від членів КПРС до 
дисидентів. За тодішньою термінологією, Товариство не належало до 
об'єднань “чисто політичного спрямування”, бо не вимагало 
радикальних політичних змін, тому воно може трактуватися як 
національно-культурна організація6. Фундаторами Товариства 

                                           
1 Там само. 
2 Статут Товариства української мови імені Тараса Шевченка. Проект // Літ. Україна. 

– 1989. – 12 січня. 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Там само. 
6 Чурбанов В. Нелюбин А. Неформальные обьединения: надежды и тревоги // 

Неформалы: кто они? куда зовут? / Под общ.ред. В.А.Печенева. – М.: Политиздат, 1990. – 
С. 38-39. 
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виступали, з одного боку, громадські творчі об'єднання (Спілка 
письменників України і Український фонд культури), а з другого. – 
академічні інститути (Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні АН УРСР 
та Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР). 

Створити Товариство рідної мови запропонували академік 
В.Русанівський і поет І.Драч, а вже в квітні 1988 р. у пресі з'явився 
“Відкритий лист академікові АН УРСР В.М.Русанівському” за підписом 
60 львів'ян1 з підтримкою цієї ініціативи. Водночас у містах України 
почали проводитися Свята рідної мови, “Рідне слово” та ін., проблеми 
становища української мови в Україні проникли на сторінки преси. 

Товариство заявило про свою діяльність у правовому полі, 
спираючись на Конституцію СРСР, Конституцію УРСР і чинне 
законодавство2. І.Дзюба порушив питання про наукове визначення 
націоналізму, щоб запобігти використанню цього терміна для різних 
політичних спекуляцій3. В обігу вже з'явилося далеке від науки 
твердження про “український радянський націоналізм”4. 

Обгрунтовуючи державний статус української мови в Україні, преса 
повертається до практики 20-х років, коли проводилася політика 
українізації. У квітні 1925 р. пленум ЦК КП(б)У схвалив резолюцію 
“Про українізацію, в якій зазначалося: “Партія повинна прагнути до 
того, щоб увесь робітничий клас України, незважаючи на національну 
приналежність, оволодів українською мовою. І активно брав участь у 
соціалістичному будівництві українського суспільного життя”5. Така 
вимога відповідала резолюції VІІІ Всеросійської партійної конференції 
“Про Радянську владу на Україні” (1919 р.), яка вказувала – “Члени РКП 
на території України повинні на ділі проводити право трудящих мас 
учитися і розмовляти в усіх радянських установах рідною мовою, 
всіляко протидіяти спробам штучними засобами відтіснити українську 
мову на другий план, прагнучи, навпаки, перетворити українську мову в 
знаряддя комуністичної освіти трудящих мас. Негайно ж повинні бути 
вжиті заходи, щоб в усіх радянських установах була достатня кількість 
службовців, які володіють українською мовою, і щоб надалі всі 
службовці вміли розмовляти українською мовою”6. 

Висновок очевидний: українізацію не слід розглядати як різновид 
коренізації. Якщо коренізація вимагала, щоб при владі неодмінно були 
насамперед вихідці з місцевого населення, то українізація ставила 
питання інакше: знання службовцями української мови. Як відомо, 
республіканську компарторганізацію аж до початку 50-х років 
очолювали не українці, а представники інших національностей. Сталін 
категорично виступав проти того, щоб генеральним секретарем ЦК 

                                           
1 Літ. Україна. – 1988. – 14 квітня. 
2 Літ.Україна. – 1989. – 2 березня. 
3 Літ.Україна. – 1988. – 23 і 30 червня. 
4 Коломієць В., Мовчан П., Тельнюк С. Що ж прочитають діти у 2017-му? // Літ. 

Україна. – 1988. – 28 липня. 
5 Ленін В.І. ПЗТ. – Т. 39. – С. 314. 
6 Там само. 
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КП(б)У став українець В.Чубар попри грубі порушення в 
національному питанні компартійного керівництва республіки 
Л.Кагановича1. 

Як спробу утвердження української мови в різних сферах 
суспільного життя слід вважати вимогу письменників про її статус як 
мови міжнаціонального спілкування (поряд з російською) в Україні. 
Письменники зазначали: “Радянські і партійні органи республіки несуть 
відповідальність за збереження і розвиток української мови в нашій 
республіці. Мова – фундамент загальнонаціонального культурного 
розвитку. Вона повинна користуватися державним, конституційним 
захистом як найдорожча цінність нації”2. 

Позицію керівництва КПУ висловив В.Щербицький, заявивши, що 
партія буде “створювати всі умови для гармонійного, природного 
розвитку національно-російської двомовності і активного 
функціонування української мови в різних сферах державного, 
громадського життя”3. Водночас він запевняв, що “буде також всіляко 
заохочуватись вивчення української мови представниками всіх націй і 
народностей, які проживають у республіці”4. 

Захисники прав української мови спиралися на ленінські цитати, 
зокрема на застереження більшовицького лідера щодо “зловживань 
істинно руського характеру” проти “вживання національної мови в 
інонаціональних республіках”, адже він вказував: “Для боротьби з цими 
зловживаннями потрібна особлива винахідливість, не кажучи вже про 
особливу щирість тих, що за таку боротьбу візьмуться. Тут потрібен 
буде детальний кодекс, який можуть скласти хоч трохи успішно тільки 
націонали, що живуть в даній республіці”5. 

Цілком слушно порушується питання про некоректність вживання 
щодо СРСР термінів національний і державний, хоч вони є 
“синонімічними і тим більш тотожними”, а СРСР – держава 
багатонаціональна6. Нема сумнівів щодо такої пропозиції: “Допущені в 
часи застою зловживання повинні бути усунені на підставі чітко 
розроблених законів, які мають не просто констатувати, що українська 
мова на території УРСР є національною, державною, офіційною, 
робочою чи просто мовою республіки (підкреслення наше. – І.М.), а й 
до деталей визначити, де має вживатися українська мова, де російська, а 
де – інших національних меншостей, які живуть на Україні”7. 

                                           
1 Панчук М. Історична пам'ять – фактор перебудови // Літ. Україна. – 1988. – 7 липня. 
2 Резолюція президії правління СПУ та правління Київської організації СПУ // Літ. 

Україна. – 1988. – 28 липня. 
3 Про роботу по вивченню в республіці рішень ХІХ Всесоюзної конференції КПРС, 

липневого і вересневого (1988 р.) Пленумів ЦК КПРС. Доповідь члена Політбюро ЦК 
КПРС, першого секретаря ЦК Компартії України 10 жовтня 1988 року // Літ. Україна. – 
1988. – 13 жовтня. 

4 Ленін В.І. ПЗТ. – Т. 45. – С. 344. 
5 Там само. 
6 Чучка П., Баглай Й. «Тут потрібен буде детальний кодекс…» // Літ. Україна. – 1988. 

– 24 листопада. 
7 Там само. 



Україна – нація 
 

 67

Загострення міжнаціональних суперечностей і питань національно-
мовного будівництва в союзних республіках у період перебудови 
порушувалося на липневому (1988 р.) пленумі ЦК КПРС, на якому було 
запропоновано підготувати і винести на широке обговорення проект 
закону про вільний розвиток і рівноправне використання мов у СРСР. 
Українські письменники пропонували опублікувати “для всенародного 
обговорення на депутатських і громадських зборах” законопроект про 
державний статус української мови1. Д.Павличко порадив скористатися 
досвідом шести союзних республік, в яких національні мови здобули 
державний статус2. 

Тодішнє республіканське керівництво на перше місце ставило не 
проблеми українського національного розвитку, а докладало зусиль, 
щоб підпорядкувати його інтернаціоналізмові в традиційному для 
компартії розумінні. М.Орлик зазначала: “Створення Товариства – це 
свідчення нашої зрослої загальної уваги до проблем національно-
культурного розвитку, вдосконалення міжнаціональних взаємин, 
інтернаціонального і патріотичного виховання трудящих в нових 
умовах перебудови”3. З одного  боку, за словами М.Орлик, “воно 
повинно стати складовою ланкою загальної роботи по реальному 
розширенню вживання української мови, гармонізації міжнаціональних 
мовно-культурних взаємин”, а з другого, проводити “широку 
цілеспрямовану культурно-виховну роботу серед різних верств 
населення”, “активну  пропаганду української та інших національних 
мов республіки, російської мови як мови загальносоюзного 
міжнаціонального спілкування, пропаганди здобутків фольклору, 
національної культури і мистецтва”4. При загальній тенденції такого 
твердження помітне нове положення: російська мова трактується як 
“мова загальносоюзного міжнаціонального спілкування”, що при 
розширеному тлумаченні дає певні підстави вважати українську мову 
мовою міжнаціонального спілкування в межах республіки. Проте далі 
все стає на свої місця, бо вказується “на необхідність конституційного 
закріплення положень про вільний розвиток і функціонування на 
Україні інших національних мов, про державне сприяння цьому, про 
значення російської мови як мови великої братньої культури і 
міжнаціонального спілкування”5. 

Товариство мало інші погляди на мовно-культурний розвиток 
України, що засвідчує його Звернення до громадян Української РСР, до 
всіх українців, в Україні й не в Україні сущих6. По-перше, воно 

                                           
1 Резолюція пленуму правління Спілки письменників України // Літ. Україна. – 1988. – 

8 грудня. 
2 Мова та її місце в суспільстві. Співдоповідь Д.В.Павличка // Літ. Україна. – 1988. – 

15 грудня. 
3 Виступ заступника Голови Ради Міністрів УРСР М.А.Орлик // Літ. Україна. – 1989. – 

16 лютого. 
4 Там само. 
5 Там само. 
6 Звернення до громадян Української РСР, до усіх українців, в Україні й не в Україні 

сущих // Літ. Україна. – 1989. – 2 березня. 
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висловлювало “турботу про майбутнє української мови як однієї з 
найголовніших основ самобутності й духовності української нації”, 
закликало співвітчизників “виявити розуміння історичної 
відповідальності й послужити патріотичній справі нашого народу”. 
Цікаво, що звернення стосується також віруючих і духовенства 
республіки, чого не було й не могло бути в офіційних компартійних 
документах. По-друге, з утвердженням державного статусу української 
мови пов’язувалося відродження “високих моральних критеріїв почуття 
національної гордості й гідності”, “пошани до наших предків, які 
виплекали й зберегли нашу мову протягом століть соціального й 
національного гноблення”. Відхід від марксистських традиційних 
підходів очевидний, бо йдеться про “наших предків” без соціальних 
застережень. По-третє, українська культура розглядається як цілісність, 
бо “культурна праця всіх українців, де б вони не проживали, має бути 
складовою частиною всеукраїнської культури – неповторного й 
многоцінного надбання в скарбниці світової духовності”. У Зверненні 
не проводиться традиційна лінія на протиставлення українців в інших 
союзних республіках СРСР українцям в соціалістичних і 
капіталістичних країнах і країнах “третього світу”. Замість офіційного 
“соціалістичного інтернаціоналізму” у Зверненні йдеться про “справжнє 
братерство народів нашої багатонаціональної країни”, тобто СРСР. 
Закликавши “всіх українців і неукраїнців, що пов’язали своє життя з 
долею українського народу, підтримати вимогу конституційного 
захисту української мови, виступити за надання їй статусу державної 
мови в Українській РСР, за її пріоритетне функціонування на території 
республіки, Товариство характеризувало “російську мову як засіб 
спілкування між  народами СРСР”, хоч оминуло питання спілкування на 
особистісному рівні представників різних національностей, заявило про 
шанобливе ставлення і підтримку культури та мови всіх 
національностей, які живуть в Україні. Нарешті, прагнення заохочувати 
всіх неукраїнців до оволодіння українською мовою можна трактувати як 
намір домагатися її утвердження як мови міжнаціонального спілкування 
на українських землях. 

Законопроект про мови в Українській РСР був надрукований у пресі 
напочатку вересня 1989 р., перед скликанням установчого з’їзду 
Народного руху України за перебудову. Звісно, такий часовий збіг не 
можна вважати випадковим. Верховна Рада УРСР схвалила Закон “Про 
мови в Українській РСР” наприкінці жовтня 1989 р.1. Порівняно з 
проектом закон доповнений статтею 40 “Сприяння національно-
культурному розвиткові українців, які проживають за межами 
Української РСР”, в якій констатується: “На основі угод з іншими 
союзними республіками Українська РСР сприяє національно-
культурному розвиткові українців, які проживають у цих республіках. 

Українська РСР подає згідно з нормами міжнародного права 
всебічну допомогу, за їх бажанням, освітнім школам, науковим 

                                           
1 Літ. Україна. – 1989. – 12 листопада. 
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установам, науково-культурним товариствам українців, громадянам 
українського походження, які проживають у зарубіжних країнах, у 
вивченні української мови та проведенні наукових досліджень з 
українознавства, сприяє навчанню громадян українського походження в 
навчальних закладах Української РСР”1. 

Аналіз закону дає змогу констатувати, що він фактично утверджує 
українсько-російську двомовність у республіці. У деяких його 
положеннях сприяння збереженню російської мови подається 
завуальовано, що виявляється при зіставленні правової норми з 
реальним становищем. Стаття 3 констатує: “У разі, коли громадяни 
іншої національності, що становлять більшість населення зазначених 
адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів, не 
володіють в належному обсязі національною мовою, або коли в межах 
цих адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів 
комплексно проживає кілька національностей, жодна з яких не 
становить більшості населення даної місцевості, в роботі названих 
органів і організацій може використовуватися українська мова або мова, 
прийнята для всього населення”2. Звісно, що українська мова при цих 
умовах не буде використовуватися, адже за радянського часу учні 
російськомовних та інших шкіл в Україні могли й не вивчати 
української мови, а від вивчення російської мови не звільнялися. Отож, 
нема сумніву, що в таких адміністративно-територіальних одиницях, 
населених пунктах українська мова утверджуватися на буде. 
Аналогічній практиці сприяє ще й те, що за ігнорування державного 
статусу української мови не передбачено жодної відповідальності, а 
посилання на чинне законодавство не має правового характеру, більше 
розраховане на політичний резонанс, ніж на реальні справи. Окрім того, 
невизначене в контексті правове поняття національної мови призводить 
до висновку, що лише  при упередженому його трактуванні можна 
сприймати українську мову як державну мову в республіці, адже 
обставлення її статусу різними застереженнями зводить до 
декларативності. Приміром, ст. 25 встановила: “Вільний вибір мови 
навчання є невід’ємним правом громадян Української РСР”3. Досить 
невизначене таке положення: “Українська РСР гарантує кожній дитині 
право на виховання і одержання освіти національною мовою”4. 
Зрозуміло, що в тодішніх умовах воно було нездійсненне. 

Попри вади цього закону, зокрема встановлення тривалого періоду 
для його впровадження, все-таки його треба оцінити як досягнення, бо 
вперше українській мові надається статус державної мови на 
конституційному рівні. Слід наголосити на нормі ст. 28 закону: “В усіх 
групах з російською мовою навчання та неукраїномовних навчальних 
закладах, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування, 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Літ. Україна. – 1989. – 12 листопада. 
4 Там само. 
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забезпечується вивчення української мови”1. Проте й ця норма може 
сприйматися не як обов’язкова, а лише як побажання. Найбільшою 
вадою закону є відсутність у ній будь-яких норм про відповідальність за 
невиконання. 

Отож, закон “Про мови в Українській РСР” дає підстави оцінювати 
його як паліативний державний акт, що зважував тодішню мовну 
ситуацію, з одного боку, і національну політику КПРС у мовній сфері, з 
другого. Такий висновок випливає з роз’яснення комісій Верховної 
Ради Української РСР (законодавчих передбачень, з питань 
патріотичного та інтернаціонального виховання і міжнародних 
відносин, освіти і культури). В ньому зазначається, що “законодавець 
розрізняє мову навчання та вивчення мови”2. Якщо мова навчання 
грунтується на принципі вільного вибору, то вивчення української і 
російської мов обов’язкове в усіх школах. Комісії Верховної Ради 
пояснюють: “Необхідність вивчення російської мови у всіх 
загальноосвітніх школах Української РСР зумовлена її статусом мови 
міжнаціонального спілкування народів Союзу РСР – її знання набагато 
розширює сферу реалізації можливостей індивіда як в межах, так і поза 
межами Союзу РСР. Необхідність вивчення української мови в усіх 
загальноосвітніх школах Української РСР зумовлена її статусом 
державної мови – її знання є важливим чинником суспільних відносин 
та практичного використання громадянином Української РСР своїх 
конституційних прав у найрізноманітніших сферах”3. 

Однак таке положення не узгоджується з чинним законодавством 
Української РСР і Союзу РСР, бо практично ставить на один рівень 
норми моралі і норми права. Законодавство не надало російській мові 
статусу мови міжнаціонального спілкування народів Союзу РСР, а 
положення Закону “Про мови в Українській РСР” про те, що 
“Українська РСР забезпечує вільне користування російською мовою як 
мовою міжнаціонального спілкування народів РСР” означає 
перевищення повноважень органу державної влади і спробу втручання у 
внутрішні справи інших союзних республік. 

Закон “Про мови в Українській РСР” вперше після знищення 
здобутків українізації двадцятих років задекларував позицію найвищого 
органу державної влади щодо української мови в Україні. За часів 
тоталітаризму захист прав української мови прирівнювався до 
антирадянської агітації і пропаганди, тобто трактувався як 
антидержавний злочин. Витіснення української мови з багатьох сфер 
суспільного життя зумовлене роллю суб’єктивного фактора, “внаслідок 
чого в певної частини населення думка складалася не на користь тих чи 
тих мов, у тому числі – й української”4. У пресі порушувалося питання 

                                           
1 Там само. 
2 До проекту Закону УРСР «Про мови в Українській РСР» // Літ. Україна. – 1989 – 7 

вересня. 
3 Там само. 
4 Мова – це голос народу. Доповідь Бориса Олійника // Літ. Україна. – 1989. – 7 

листопада. 
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державного статусу української мови в контексті як республіканському, 
так і всесоюзному, бо формальна рівність у мовній сфері ще не означає 
фактичної рівності. Рівноправність мов у одній союзній республіці не 
забезпечує гармонізації національно-мовних відносин у межах СРСР. 
При такому становищі не уникнути й надалі конфліктів на мовному 
грунті. Щоб запобігти їм, О.Пінчук пропонує протиставити формальній 
рівності “таку нерівність, що компенсує результати історичної 
несправедливості”1. 

З таких самих позицій до національно-мовного будівництва в 
республіці підходить Народний рух України за перебудову, створений у 
вересні 1989 р. На противагу мононаціональним фронтам в інших 
республіках Рух зважував особливості міжнаціональних взаємин  в 
Україні, що дало можливість запобігти створенню конкурентної 
організації типу інтерфронту. Так само треба оцінювати в назві цієї 
масової організації слів “за перебудову”, які формально відкидали 
звинувачення з боку партноменклатури. У проекті рухівської програми 
зазначалося: “Народний Рух України за Перебудову (Рух) – масова 
добровільна організація, яка базується на патріотичній ініціативі 
громадян Української РСР: українців, росіян, євреїв, болгар, угорців, 
поляків, молдаван, всіх національностей, які живуть на українській 
землі”2. Рух заявив про свою підтримку започаткованої партією 
перебудови і сприяння їй. З одного боку, він “має стати справжнім 
виразником життєвих і суспільних інтересів українського народу, людей 
інших національностей, що проживають на Україні”, а з другого, 
“здійснювати зв’язки з українцями в інших братніх республіках та за 
кордоном”3. 

Через тиждень після публікації проекту рухівської програми, 
впливові республіканські газети надрукували статтю про думку групи 
вчених з його критикою. Вже назва нової організації викликала в них 
протест, бо вона зумовила “асоціації з народними фронтами в 
Прибалтиці – рухами надто суперечливими, які на сьогодні аж ніяк не 
привели до консолідації в згаданих республіках”4. Заперечуючи право 
Руху виступати “єднальною ланкою між перебудовними ідеями партії та 
ініціативою ширших народних мас”5, його критики протиставляли йому 
ті організації, що виникли під керівництвом самої партії. Противники 
Руху критикували його програму за те, що в ній недотриманий 
ленінський принцип про вищість загальних інтересів порівняно з 
національними інтересами. Їм також не подобалося, що в рухівській 
програмі не згадано КПУ, а тільки КПРС. 

                                           
1 Пінчук О. Народу скарб – народу повернути // Літ. Україна. – 1989. – 21 грудня. 
2 Програма Народного Руху України за Перебудову. Проект // Літ. Україна. – 1989. – 

16 лютого. 
3 Там само. 
4 Кухар В., Лукінов І., Скок В. та ін. Революційна перебудова – кровна справа народу 

// Літ. Україна. – 1989. – 23 лютого. 
5 Там само. 
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Треба зазначити, що створення Руху вже з самого початку 
засвідчило наміри його ініціаторів стати в опозицію до КПУ. Хоч 
формально вони залишалися членами партії, вже дуже скоро 
започаткували масовий вихід з КПРС. Звісно, декларації рухівських 
провідників приховували далекосяжну мету в конкретних умовах 
суспільно-політичного розвитку. Отож, виходило, що Рух не проти 
партії, а проти тих сил, насамперед номенклатури, які гальмували 
процес перебудови. Як тепер відомо, навіть М.Горбачов “дедалі 
активніше критикував керівництво КПУ за слабке втілення в життя ідей 
перебудови”1. 

На Народний рух у тодішньому суспільстві існували протилежні 
погляди. Як зазначав Л.Кравчук, одні “бачать у ньому єдину панацею 
від усіляких бід”, а інші – “вважають неприпустимою саму появу 
неформальних об’єднань, бояться всього нового”2. Рух за твердженням 
Л.Кравчука, не виробив чіткого ставлення до партії, бо в ньому під 
виглядом плюралізму деякі сили намагаються сформувати опозицію до 
партії3. 

Проте офіційні документи засвідчували консенсус рухівських сил на 
декларативному рівні.  У відозві до народу республіки на установчому 
з’їзді Руху зазначалося: “Всеукраїнські збори Руху за перебудову 
заявляють про свою підтримку прогресивних сил Комуністичної партії, 
які не на словах, а на ділі обстоюють загальнонародні інтереси, 
послідовно відмовляються від адміністративно-командних методів 
керівництва, визнають право кожного народу на вільний політичний, 
економічний, культурно-національний розвиток”4. Поставивши на 
перше місце загальнонародні інтереси і спираючись на засади 
соціальної і національної справедливості, Рух розмив грунт під 
соціальною базою інтерфронту. Відозва продовжує: “Рух виступає за 
національне відродження українського народу, його суверенний 
розвиток на своїй історичній території, визнає законні національні права 
кожного народу, сповідує у взаєминах між людьми і народами 
вселюдські гуманістичні ідеали… Вільний розвиток і братерство 
народів – основоположний принцип Руху в національному питанні”5. 

У цьому положенні впадає у вічі відсутність посилання на ленінську 
національну політику, а лише на вселюдські гуманістичні ідеали. Нема 
в ньому також класового підходу до оцінки суспільних явищ, хоч і 
осуджуються далі “згубні деформації соціалізму, сталінський 
централістсько-тоталітарний метод управління народним життям, що 
увійшов у плоть існуючої системи”6. 

                                           
1 Кравчук Л.М. Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми. – К.: Століття, 2002. – С. 13. 
2 Виступ Л.М.Кравчука // Літ. Україна. – 1989 – 21 вересня. 
3 Там само. 
4 До народу Української Радянської Соціалістичної Республіки // Літ. Україна. – 1989. 

– 21 вересня. 
5 Там само. 
6 Там само. 
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Національна політика Руху конкретизується в низці документів, що 
дозволяють дійти до узагальнень. По-перше, відозва “До народу 
Української Радянської Соціалістичної Республіки” фактично 
адресована українській політичній нації, яка об’єднує українців і росіян, 
білорусів і євреїв, молдован і болгар, поляків і угорців, кримських татар, 
греків, тощо. Такий підхід орієнтувався на консолідацію людності 
України як політичної спільноти. По-друге, у документах Руху чітко 
простежується трактування української нації як етнічної спільноти. З 
одного боку, Рух звернувся до українців, які проживають на території 
Української РСР і обрали своєю мовою мову російську, а з другого 
боку, рухівський з’їзд схвалив відозву “До українців, що живуть у 
Союзі поза межами Української РСР”. По-третє, Рух звернувся окремо 
з відозвою “К русскому населению Украины” його рідною мовою1. 
Нарешті, Рух осудив антисемітизм, що проявився в роки сталінізму і 
брежнєвщини, як і фашистський геноцид за часів Другої світової війни2. 
Рух наполягав на відродженні української національної символіки, яка 
“безпідставно трактувалась як націоналістична, зазнавала всіляких 
шельмувань і була несправедливо вилучена з історико-культурної 
спадщини українського народу”3. 

Отже, Народний рух України за перебудову започаткував новий 
період українського національного відродження наприкінці ХХ 
століття, тобто період національно-державного відродження. Водночас 
суб’єктом політичного процесу стало й Товариство української мови 
ім.Т.Шевченка, яке до реєстрації Народного руху за перебудову 
виконувало ряд його функцій у виборчій кампанії на рубежі 80-х 90-х 
років. Обрана тоді Верховна Рада УРСР схвалила Декларацію про 
державний суверенітет України, а потім Акт проголошення нашої 
держави. 

Аналіз подій на рубежі 80-х – 90-х років в Україні дає підстави 
зробити висновок, що вони розвивалися динамічно і навіть національно-
культурне відродження охоплювало зародки національно-державного 
відродження, бо неодмінно вимагало реального суверенітету України як 
союзної республіки в СРСР згідно з його конституцією. Народний рух 
України за перебудову проводив виважену національну політику, 
запобігши створенню організацій інтефронтівського спрямування. Така 
консолідаційна політика протидіяла загостренню міжнаціональних 
суперечностей і сприяла суверенізації України. 

Дослідження цих проблем передбачає насамперед історично-
логічний підхід до пізніших процесів, зіставлення політичних 
передбачень з реальними  процесами, що дасть змогу розробити певні 
практичні пропозиції для нинішніх умов. 
 
 
 

                                           
1 Літ. Україна. – 1989 – 5 жовтня. 
2 Проти антисемітизиму // Літ. Україна. – 1989. – 19 жовтня. 
3 Про національну символіку // Літ. Україна. – 1989. – 19 жовтня. 
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ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА  

ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ  
ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ 

 
У статті досліджується етнонаціональна політика як чинник 

формування української політичної нації. Автор вважає, що сьогодні, 
окрім традиційних, етнокультурних характеристик, українська нація 
має здобутись на ефективні політичні та духовно-вольові якості, які 
гарантували б їй процвітання у майбутньому. 

 
З відродженням Української держави з’явилися необхідні умови для 

повномасштабного вивчення соціально-політичних аспектів 
етнонаціональних і державотворчих процесів. Замовчування й 
ігнорування взаємозв’язку етнонаціональних і державницьких процесів 
завдало великої шкоди українському народу й етнічним меншинам, які 
його населяють. Етнонаціональний фактор є визначальним, а не 
допоміжним чи проміжним у відродженні й розвитку незалежної 
демократичної Української держави. 

Глибинна структурна модернізація в суверенній державі передбачає 
набуття нацією ознак і характеристик головного вектора суспільних 
перетворень, усвідомлення співвідношення інтересів населення України 
з національними інтересами і цілями. Позитивне вирішення даної 
проблеми означатиме завершення формування модерної української 
політичної нації, її самореалізація як поліетнічної громадянської 
спільноти. Вибір концепції політичної нації сприяє збереженню 
політичної стабільності в Україні, інституалізації поліетнічної 
спільноти, подоланню міжетнічних суперечностей.  

Суперечливий розвиток українського суспільства на його 
перехідному етапі від посттоталітарного стану до демократії виявив 
неготовність до адекватного сприйняття означених пріоритетів та їх 
реалізації у практичній політиці як інтелектуальної еліти, політиків-
практиків, так і пересічних громадян. Нація та її інтереси сприймаються 
як другорядні, їм протиставляються економічні та соціальні проблеми, 
котрі тлумачаться як основні та доленосні. В суспільній свідомості 
панує економічний детермінізм. Відбувається девальвація основних 
соціокультурних цінностей, зокрема тих, що є легітимізуючим 
підґрунтям  суспільної злагоди (єдності, співробітництва, 
взаємодопомоги), а також відчувається посилена потреба в утвердженні 
нових соціокультурних норм (релігія, демократія, самоцінність людини, 
гуманізм). А позиції, що характеризують цінності, пов’язані з 
етнонаціональним буттям людей сьогодні, перебувають на узбіччі. В 
свій час французький соціолог Раймон Арон відзначав, що 
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національний інтерес не може бути предметом раціонального 
визначення. Він є тільки метою пошуку, а не критерієм практичної дії1. 

Формування політики держави щодо етнічних меншин зумовлюється 
такими чинниками: 1) багатоетнічний склад населення України і 
2) структурування меншин як стійких елементів суспільного розвитку 
на хвилі етнополітичного ренесансу, що має місце на сучасному етапі. 

Наявність меншин ставить специфічну проблему захисту їхніх прав. 
Ця специфіка полягає в тому, що особи, які належать до меншин, мають 
володіти тими ж правами, що й особи, які складають більшість. 

Ефективний захист прав меншин вимагає щоб вони і юридично, і 
фактично мали такий же статус, як і більшість населення. Як 
відзначається в багатьох документах ООН про національні меншини, 
що справжня рівність наступає тільки тоді, коли меншість має 
спеціальні права, містить у собі гарантії проти асиміляції. Субстратом 
української державності є не тільки етнічні українці, а й представники 
інших етнічних груп, які проживають у країні. Не викликає сумніву той 
факт, що успішні перспективи українського суспільства неможливі без 
політики, яка б враховувала реалії етнічних процесів, характер та 
тенденції розвитку народів, які населяють територію України. 

У сучасному суспільстві розмови про “насильницьку українізацію” 
поєднуються із твердженням про “повзучу русифікацію”. Рідко 
судження про рівність–нерівність етнічних груп ґрунтуються на знаннях 
реальної соціальної практики. 

В умовах політичного українського соціуму багатообіцяючим 
варіантом розв’язання проблем, що виникають внаслідок його значної 
культурної неоднорідності, є створення єдиної культурної ідентичності 
всього населення країни. 

Будучи століттями нацією підневільною і бездержавною, українці не 
мали власної національної еліти, яка б мобілізувала народ на здійснення 
української національної ідеї. 

Сьогодні, окрім традиційних етнокультурних характеристик 
українська нація має здобутись на ефективні політичні та духовно-
вольові якості, які б гарантували їй процвітання в майбутньому. 
Втрачено віру в державу та політичні сили, які б представляли інтереси 
народу. 

За визначенням теоретиків української державності, зокрема 
Д.Донцова, українська ідея розумілася як ідея побудови незалежної 
соборної Української держави. Ця свята ідея, яку кращі представники 
нашого народу пронесли через віки, відстоювали її в важкі часи 
боротьби за свою свободу, є важливою складовою національної 
самосвідомості, національної і людської гідності. 

На думку авторитетних дослідників, національна ідея – це комплекс 
проблем теоретичного, світоглядного і практичного значення, вищим 
проявом якого є розуміння основної політичної мети – створення 
національної держави та всебічний її розвиток, вагомий чинник 

                                           
1 Арон Раймон. Мир и война между народами. – М.: NOTA BENE, 2000. – C. 346-347. 
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формування політичної нації. Національна ідея частіше всього 
асоціюється з національним інтересом, національною цінністю та 
самобутністю. Вона задекларована в гімнах практично всіх розвинених 
держав світу, що пройшли стадію формування й усвідомлення 
національної ідеї та де перемога у вольових змаганнях уже не потребує 
повернення до дебатів про місце мови титульної нації у національній 
культурі та державотворчому процесі. 

В опублікованих упродовж останніх 5-6 років монографіях 
П.Лазаренка, В.Медведчука, М.Поплавського українська національна 
ідея трактується зовсім не так, як трактували її класики. Вищеназвані 
автори звужують національну ідею до мрії про порядок у державі та про 
заможне життя її громадян. Вони виходять з того, що незалежна 
соборна Українська держава вже існує. Зведення визначення 
національної ідеї до матеріальних категорій є некоректним. Наша 
українська проблема в тому й полягає, що в нас ще немає сформованої 
політичної нації. Д.Донцов виходив з того, що українська нація є, а своєї 
Української держави вона не має. Сьогодні у нас склалася така ситуація, 
коли держава є, а повнокровна й єдина політична нація 
неконституювалася. 

Заслуговує на увагу історико-філософський та соціокультурний 
підхід О.Коновця до висвітлення ідеї в науково-популярній книжці 
“Український ідеал”, де вона наповнена вже новим змістом і 
сприймається як ідея суверенної, демократичної, правової держави. 

Саме сьогодні як ніколи українське суспільство відчуває брак 
української національної еліти, яка б могла запропонувати орієнтири 
суспільству, бути маяками моральності і давати громадянський заряд 
ідеї. 

З погляду соціології сьогоднішня еліта України репрезентує аграрне 
суспільство, що передувало індустріальному, а тим більш – нинішньому 
постіндустріальному. Для його членів найважливішим стає володіння 
статусом, відповідними правами і привілеями. Еліта формується на 
принципах кревності, земляцтва і дружніх стосунків. 

Фахівцями державного будівництва нової України в 1991 році 
виступили представники національно-демократичної течії, очолюваної 
письменниками і дисидентами, а з іншого боку – функціонери компартії 
середнього рангу, озброєні аграрно-колгоспним патерналізмом 
світоустрою. Цей клас місцевої номенклатури відбирав собі подібних. 

Значна частина політичної еліти зденаціоналізована, коли вона 
ігнорує українську мову, культуру, історичні традиції. Адже культура, 
як визначає академік І.Дзюба, це фундамент суспільства і стрижень 
людської особистості, це те, що визначає якість життя і суспільства, і 
особистості. 

Вигідне геополітичне розташування країни, порівняно зріла 
політична культура значної частини населення, а також поява 
цілеспрямованої політичної еліти, що вміє тонко відчути настрої 
населення й відповідати його сподіванням – усе це сприятиме 
демократії, мобілізації здорових українських сил у боротьбі за належні 
права державної мови і культури, за відродження науки, за 



Україна – нація 
 

 77

здоровий виховний процес, за забезпечення нормального розвитку 
українських традиційних християнських церков, за відбудову 
української економіки й за забезпечення соціальних інтересів 
суспільства, які ми маємо вирішувати власними силами.  
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УКРАЇНА – СУСПІЛЬСТВО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журба М.А. (Київ) 
 

ПРОКОМУНІСТИЧНІ ГРОМАДСЬКІ  
ОБ’ЄДНАННЯ У ПОЛІЕТНІЧНОМУ СЕЛІ УКРАЇНИ  

(20-30 рр. ХХ ст.) 
 

У статті на основі архівних джерел досліджуються історичні 
обставини створення громадських об’єднань прокомуністичного 
спрямування серед селянства національних меншин України. 
Простежується еволюція політики більшовицького керівництва щодо 
„класових” селянських спілок республіки упродовж міжвоєнної доби.  

 
Поставивши практично під заборону діяльність традиційних 

громадських об’єднань нацменшин, більшовицький режим усіляко 
сприяв створенню в їх середовищі класових спілок таких як комнезами 
(Робітземліс), профспілки робітників та комітетів взаємодопомоги. 
Використовуючи їх як соціальну опору, комуністи мали за мету 
поставити село під державний контроль, розколоти селянську масу і 
підпорядкувати її своїй ідеології. Класово-політичні цілі доповнювалися 
кон’юнктурними міркуваннями, пов’язаними із специфікою роботи 
серед селянства окремих національностей. Створення громадських 
об’єднань розглядалося властями як один із превентивних засобів 
припинення масового еміграційного руху німецького населення. 
Важкий економічний стан німецьких селян, численні конфлікти з 
місцевою владою спричинили до того, що впродовж 1922-1924 рр. в 
заяви про виїзд з України подали понад 20 тис. сімей1. Центральне бюро 
німсекцій пов’язувало вирішення еміграційної проблеми з «утворенням 
радянської громадськості в політичному й господарському 
відношенні»2. 

Інший мотив обумовлювався боротьбою з пропольськими настроями 
в середовищі селянства української полонії. Польські селяни, які 

                                           
1 Кулінич І.М., Кривець Н.В. Нариси з історії німецьких колоній в Україні. – С. 200. 
2 Центральний державний архів громадських об’єднань (далі ЦДАГО України), ф. 1, 

оп. 20, спр. 402, арк. 25. 
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відчули на собі тиск більшовицької диктатури, справедливо вважали 
меншим злом відновлення «буржуазно-поміщицької влади». Ці настрої 
відбилися у звіті члена Всеукраїнської Центральної Комісії незаможних 
селян (ВЦКНС) В.Гулюка про результати обстеження у 1921 році 
польських населених пунктів у Новоград-Волинському, Полонському, 
Заславському та Старокостянтинівському повітах Волинської губернії. 
«Поміщицькі прихвосні, – говорилося в звіті, – чекають повернення 
поміщиків із Польщі. Прошу звернути на це особливу увагу і допомогти 
в організації КНС»1. ІV сесія ВЦКНС доручила секретаріату спільно з 
відділом комнезамів при НКВС провести місячник із зміцнення КНС у 
Волинській та Подільській губерніях і звернулася до ЦК КП(б)У з 
проханням надіслати з інших губерній партійних і радянських 
працівників, знайомих з роботою комнезамів. Здебільшого це були 
кадри професійні партійні функціонери та робітники-організатори, які 
проводили роботу зі  створення КНС. У 1922 р. ЦК РКП(б) відрядив їм 
на допомогу поляків-комуністів2. Для забезпечення заходів 
більшовицького режиму щодо організації «соціально близьких» верств 
польського селянства вони провели 60 безпартійних конференцій і 
понад 400 зібрань сільського населення3. 

Після опублікування 9 травня 1920 р. декрету про КНС, компартія 
ініціювала тотальне створення комнезамів як в українських селах, так і 
в місцях компактного проживання нацменшин, зокрема, в губерніях на 
півдні України та на Волині. При цьому, всупереч твердженням 
радянської історіографії про самоорганізацію трудящого селянства для 
захисту своїх класових інтересів, комнезами не лише силоміць 
нав’язувалися селянству, а й були негативно сприйняті керівництвом 
окремих партійних організацій. Так, пленум Катеринославського 
губкому КП(б)У в червні 1920 р. визнав, що декрет про комнезами – це 
не що інше, як спроба відродити комбіди під іншою назвою. 
Підкреслювалося, що він зв’яже по руках і ногах партійні організації в 
їх роботі серед селянства4. Для подолання цих настроїв була проведена 
широкомасштабна «роз’яснювальна» кампанія. Вона завершилася 
губернською нарадою партпрацівників села в серпні 1920 р., що 
прийняла постанову про повсюдне створення КНС5. 

У жовтні 1923 р. відбувся третій пленум ЦК КП(б)У, який зобов’язав 
губкоми партії терміново розгорнути роботу серед національних 
спільнот села не тільки в галузі агітації й пропаганди, а й щодо 
організаційного (підкреслено нами – Авт.) закріплення свободи 
національного розвитку в культурному та побутовому стані. В 
резолюції «Про комнезами», відкидаючи всілякі сумніви щодо 
доцільності існування незаможницьких організацій, пленум визнав 
актуальним завданням на найближчий час залучення до лав КНС нових 

                                           
1 ЦДАГО України, спр. 613, арк. 95, 103. 
2 Там само, спр. 1542, арк. 2. 
3 Там само, спр. 2002, арк. 41. 
4 Там само, спр. 359, арк. 147. 
5 Березовчук М.Д. Перші соціалістичні перетворення на селі. – С. 84. 
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членів із складу незаможної частини села1. Цілеспрямовану роботу з 
пробудження класової свідомості серед селянства нацменшин 
розгорнули національні відділи компартії України. Губвідділи 
польського бюро ЦК КП(б)У посилали інструкторів для підтримання 
серед селян революційних настроїв, щоб закріпити результати 
більшовицької пропаганди у створенні КНС2. Аналогічно діяли німецькі 
та болгарські бюро ЦК КП(б)У, акцентуючи увагу на зміцненні впливу 
комуністів у громадських об’єднаннях. Влітку 1924 р. бригада 
болгарського бюро ЦК КП(б)У на чолі з Міцевим відвідала болгарські 
села Катеринославщини, перевірила стан громадських організацій та 
інструктувала відповідним чином місцеві партосередки про посилення 
нагляду за громадською самодіяльністю населення. Так, комосередок с. 
Преслав Коларівського району, згідно з одержаними директивами, 
провів перевірку громадських об’єднань, коригуючи їх діяльність у 
напрямку посиленої радянизації болгарської меншини3. 

Слід зазначити, що, незважаючи на особливості господарського 
укладу, які зумовлювали певну етнічну замкненість компактних груп 
національного селянства, і в його середовищі існували певні соціальні 
передумови для створення громадських організацій прокомуністичного 
спрямування. Традиційна оцінка в історичній літературі селянства 
нацменшин, як переважно заможного, що складалося тільки з куркулів, 
була успадкована з дореволюційних часів, коли болгарське, грецьке, 
німецьке селянство ще не зазнало виразної соціальної диференціації, а 
його колонії відзначалися, порівняно з українськими поселеннями, 
більш високою господарською культурою та добробутом. Насправді 
селянство нацменшин внаслідок громадянської війни і революційних 
аграрних перетворень значною мірою втратило властиві йому риси 
національно-соціальної єдності. Під масованим тиском класової 
політики властей зменшувалася кількість заможних, рентабельних 
господарств – носіїв традиційних форм національного життя. 
Нівелювалася селянська маса, втрачаючи ознаки національної 
ідентичності і перетворюючись на податливий матеріал для 
більшовицького експерименту за її соціальною уніфікацією в рамках 
радянських громадсько-політичних об’єднань4. За такими показниками, 
як забезпечення робочою і продуктивною худобою, реманентом, 
німецькі й болгарські райони не набагато перевищували 
середньоокружні дані, а польський характеризувався значно нижчими 
показниками. Характерно, що саме польське селянство, яке наполовину 
складалося з бідноти, було об’єктом пильної уваги владних структур у 
плані втягнення його до радянських громадських об’єднань. 

Докорінні зміни відбулися впродовж перших років радянської влади 
також у середовищі селянства й інших національностей. Хаос, 
розорення, викликані революцією й продрозверсткою, змінили 

                                           
1 Известия ЦК КП(б)У. – 1923. – № 7-8. – С. 14. 
2 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 541, арк. 58 зв. 
3 Там само, спр. 1841, арк. 1; спр. 1540, арк. 21. 
4 ЦДАГО України, спр. 2496, арк. 14. 
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соціальне обличчя болгарського села, спричинили його до 
прогресуючого зубожіння. Так, у найбільш економічно розвиненому 
Цареводарівському болгарському районі у 1923 р. було 3454 бідняцьких 
господарств і лише 1834 середняцьких1. У Пришибському німецькому 
районі на Одещині безкінні селяни в 1925 р. становили 41%2. Питома 
вага незаможних груп серед грецького населення навіть у господарсько-
сприятливому 1926 р. сягала за 56%3. 

Проте хоча перші  національні КНС, маючи під собою певне 
соціальне підґрунтя, створювалися одночасно з українськими∗, вони не 
набули значного поширення у середовищі нацменшин. У 1925 р. в 
Україні із 1164038 членів КНС росіян було 35548, поляків 2892, євреїв 
13992, німців – 13374, болгар – 17094. Комнезами для більшості 
нацменівського селянства залишалися штучними, чужорідними 
утвореннями. Частина їх була бездіяльною, а ряд інших уже на середину 
20-х років перетворився в уніфіковано-бюрократичні структури, слабо 
пов’язані з життям національного села. Як свідчать матеріали 
обстеження комнезамів, у центрі уваги таких організацій знаходились 
одні й ті ж загальні питання, заслуховувалися доповіді про міжнародне 
становище, приймались однотипні безапеляційні резолюції. Апарат 
КНС був зайнятий перманентними реорганізаціями, перевиборами, 
виключенням із складу, доганами, попередженнями, прийняттям до 
відома різних обіжників. Частина КНС характеризувалася 
відособленням не тільки від заможно-середняцьких верств, а й від 
неорганізованої бідноти. Типовим є приклад КНС німецької колонії 
Ейгенфельд на Мелітопольщині. Хоча в селі нараховувалося понад 150 
маломіцних господарств, комнезам об’єднував усього 43 особи. 
«Протоколи засідань КНС, що збереглися, – як вказувалося в таємних 
матеріалах інформаційно-статистичного відділу ЦК КП(б)У за 1925 рік, 
– виявляють лише загальний характер роботи організації безвідносно до 
місця й умов її проведення. В них не відчувається, що КНС працює в 
німецькому селі, в певних умовах землекористування і  пов’язаних із 
ними соціальними відносинами. Моментів адміністрування, 
командування дуже багато, але дуже мало питань про упорядкування й 
піднесення сільського господарства»5. 

Селянство нацменшин відвертала від комнезамів відсутність 
доцільного господарського змісту їх діяльності, пряма чи 

                                           
1 Павленко В.В. Українсько-болгарські взаємини. 1918-1939 рр. – С. 112. 
2 Кулініч І.М., Кривець Н.В. Цит. праця. – С. 198. 
3 Улунян А.А. Греки СССР в межвоенный период // Институт славяноведения и 

балканистики. Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-
Восточной Европы (София, август 1989 г.). – М., 1989. – С. 133,134. 

∗ Прикладом може бути створений на початку 1921 року і нагороджений 
Цареводарівським райвиконкомом Червоним прапором за заслуги «в боротьбі з 
контрреволюцією» комітет незаможних селян с.Райнівка на Одещині (Съветско село. – 
1926. – 9 януари). 

4 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2510, арк. 37; спр. 2066, арк. 21 зв. 
5 Там само, спр. 2066, арк. 28. 
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опосередкована причетність до репресій. Адже відповідно до інструкції 
НКВС від 6 червня 1920 р. і таємного «Положення про десятихатника», 
затвердженого ВУЦВК і РНК УСРР 21 лютого 1923 р.1, КНС мали 
сприяти продрозверстці та боротьбі з бандитизмом і 
контрреволюційною агітацією, що на практиці означало участь у 
хлібних реквізиціях та каральних акціях більшовицького режиму проти 
селянства. Перешкодою вступу до КНС нацменшин була й 
антирелігійна спрямованість комнезамів, що призводила до їх 
антагонізму з національним духовенством, яке користувалося великим 
впливом на селянство. Так, у польських селах Малинської округи 
типовими були випадки виключення зі складу КНС незаможників, які 
відвідували церкву. Теж саме спостерігалося і в менонітських 
поселеннях Запорізької округи2. Свою роль відігравала й соціально-
психологічна традиція, коли взірцем для зубожілої частини селянства 
нацменшин були заможні рентабельні господарства, власникам яких 
заборонялося вступати до радянських громадських об’єднань. 

Мотиви вступу селянства національних меншин до комнезамів були 
пов’язані насамперед із прагненням скористатися широкими 
адміністративними повноваженнями КНС та господарськими 
привілеями, що надавалися цій організації у вигляді пільгового 
оподаткування, наділення землею та наданням різних форм державної 
матеріальної допомоги. Щоб залучити селян до членства в комнезамах, 
останнім було надано з боку уряду низку матеріальних пільг – саме 
через незаможників розподіляли виділені для села товари першої 
потреби: сіль, гас, сірники, мануфактуру тощо. Тому, вступаючи в 
комнезам, селянин вибирав не більшовицьку ідею, а матеріальний 
інтерес3. Помітне зростання комнезамів за рахунок бідноти нацменшин 
навесні 1925 р., що в офіційних джерелах пояснювалося піднесенням її 
класової свідомості, насправді було викликане оголошенням про 
скасування недоїмок членам КНС, особливо в південних районах, у 
яких був недорід, де і було створено низку нових національних 
комітетів4. 

Перетворення в середині 20-х років КНС з організацій державного 
значення в добровільні призвело до скорочення членства нацменшин у 
комнезамах майже наполовину. Головною причиною такого явища була 
втрата селянством нацменшин надії на отримання пільг, пов’язаних із 
перебуванням у цій організації. Разом із тим, реорганізація відкрила 
можливості для вступу в комнезами більш широкого загалу середняків, 
прошарок яких у КНС пересічно в районах проживання нацменшин 
збільшився за 1926 рік до 30-40%5. По окремих комітетах він був ще 
вищим. Уповноважений з перевиборів КНС в Тілігуло-Березанському 

                                           
1 ЦДАГО України, спр. 294, арк. 130. 
2 Там само, спр. 2002, арк. 44; спр. 1841, арк. 24. 
3 Малик Я.И. Впровадження радянського режиму в українському селі (1919-1920). – 

С. 139. 
4 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2067, арк. 57. 
5 ЦДАГО України, спр. 2510, арк. 23, 24, 26. 
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районі Одеської округи повідомляв, що головний елемент комнезамів у 
німецьких селах складають середняки. Посилену тенденцію до вступу в 
комнезами середняків і навіть заможного селянства в селах із польським 
населенням відзначала газета «Trybuna Radecka»1. Стурбоване масовим 
напливом середнього селянства до комнезамів, партійне керівництво 
республіки ще в червні 1925 р. ініціювало таємний обіжник ВЦКНС до 
всіх губернських та округових комісій незаможних селян. Відзначивши, 
що на місцях неправильно зрозуміли гасло партії «обличчям до села» і 
дозволили вступ до організацій КНС середняків, ВЦКНС категорично 
заборонила приймати середнє селянство до комнезамів2. Зрештою, 
внаслідок боротьби за «чистоту класової лінії»,  комнезами нацменшин 
разом з українськими організаціями повернулися до стану фактично 
бідняцьких об’єднань. У Благоївському болгарському районі на 
Одещині кількість членів КНС за 1927 р. збільшилася виключно за 
рахунок незаможного селянства3. ВЦКНС у січні 1932 р. інформував ЦК 
КП(б)У, що районні й сільські комітети незалежних селян «забезпечили 
в основному задовільний добір знову прийнятих членів КНС: бідноти – 
76,3%, наймитів – 7,3%, колгоспників – 69,1%»4. 

Паралельно комнезамам, створювались і інші класові об’єднання 
селянства нацменшин – комітети взаємодопомоги й профспілки 
сільгосплісробітників. Хоча декрет про КВД був опублікований 23 
грудня 1921 р., їх реальна організація розпочалася лише влітку 1922 р. А 
вже 8 жовтня 1922 р. ВЦКНС із санкції ЦК КП(б)У прийняла рішення 
про злиття комнезамів із комітетами взаємодопомоги, мотивуючи це 
рішення спільними моментами в діяльності обох організацій. 17 жовтня 
1922 р. Раднарком України у зв’язку з реорганізацією Народного 
комісаріату соціального забезпечення (НКСЗ) постановив функції КВД 
передати комнезамам. Проте сесія ВУЦВК 15 листопада 1922 р. 
висловилася за існування комітетів взаємодопомоги як самостійних 
організацій, що підлягали Наркомсоцзабезу. Відповідна постанова 
Раднаркому України, що скасовувала своє попереднє рішення стосовно 
КВД, була прийнята лише 14 грудня 1922 р. У ряді губерній зі значним 
прошарком селянства нацменшин (Одеській, Катеринославській та ін.) 
новостворені КВД злилися з КНС, що негативно позначилося на їх 
роботі5, тим більше, що частина керівництва парторганізації України 
продовжувала наполягати на ліквідації комітетів взаємодопомоги. 
Сількомісія ЦК КП(б)У на своєму засіданні 22 грудня 1922 р. прийняла 
наступну резолюцію: «Робота з надання взаємодопомоги на селі 
повинна проводитись комнезамами. Доручити комісії у складі тт. 
Одинцова, Епштейна і представника підвідділу комнезамів розробити 
питання про практичне здійснення ліквідації КВД»6. Проте спокуслива 

                                           
1 Там само, спр. 2781, арк. 62; Trybuna radziecka. – 1927. – 29 styznia. 
2 Там само, спр. 2067, арк. 113-114. 
3 ЦДАВО України, ф. 413, оп. 1, спр. 213, арк. 67 зв. 
4 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5425, арк. 2. 
5 ЦДАГО України, спр. 3037, арк. 15. 
6 Там само, спр. 3037, арк. 19. 
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перспектива сконцентрувати справу селянської взаємодопомоги в 
рамках одного підконтрольного владі громадсько-політичного 
об’єднання за умов відсутності необхідної матеріальної бази цієї 
бідняцької організації і негативного ставлення переважної частини 
верхівки комнезамів до непу виявилася нереальною. З 25 лютого 1923 р. 
НКСЗ, у віданні якого залишилися КВД, провів практично у всіх селах 
України двотижневик селянської взаємодопомоги. Згідно з офіційними 
даними на 1 серпня 1923 р., було створено 664 районних і 10012 
сільських КВД, що покривало потребу районів і сіл відповідно на 94,2 
та 84,4 відсотки1. Серед них були і національні комітети. Відомо, що в 
Коростенській і Житомирській округах поряд з українськими, 
налічувалося 20 КВД, що об’єднували селянство нацменшин. Але як і у 
випадку з комнезамами, під контролем яких продовжували 
функціонувати КВД, кількість національних КВД була далека від 
оптимальної. У 1925 р. у Волинській, Запорізькій, Сталінській, 
Кам’янецькій, Могилівській та Уманській округах комітети 
взаємодопомоги існували лише в 37 селах із національними 
сільрадами2. Ініційована владою пропагандистська кампанія по 
створенню КВД, в ході якої проводилися тижневики, місячники 
селянської взаємодопомоги, галаслива агітація в республіканській і 
місцевій пресі, поєднана з адміністративним насадженням комітетів 
взаємодопомоги, не давала очікуваного ефекту в середовищі селянства 
нацменшин. Більшість створених організацій залишалася “паперовими”, 
оскільки об’єднували у своїх рядах лише бідноту. Так, станом на 1 
грудня 1922 р. організації селянської взаємодопомоги Запорізької 
губернії мали всього 300 пудів зерна, Катеринославської – 560, Одеської 
– 6 тис. пудів3. 

Відповідно до директиви ЦК КП(б)У від 12 квітня 1922 р. про 
«об’єднання усієї пролетарської частини села і завершення 
організаційного будівництва Всеробітземлісу», на 
«інтернаціоналістській» основі будувалася в Україні й профспілка 
сільгосплісробітників4. Основна робота з організації батрацтва 
нацменшин покладалася на волосних організаторів із числа комуністів 
відповідної національності. Так, у травні 1922 р. у Савинецький і 
Петровський райони Ізюмського повіту були відряджені члени КП(б)У 
І.Кальнін і О.Каранді. На початку 1923 р. організаційну роботу серед 
різнонаціонального сільгосппролетаріату вели 353 волсекретаріати і 121 
сільком Робітземлісу5. Проте в 1926 р. профспілка, що нараховувала у 
своєму складі 77,5% українців, 16,4% росіян, 2,8% поляків, 1,4% німців 
та 1,9% представників інших національностей, мала дуже низький 
відсоток охоплення батрацтва нацменшин. Так, до складу Робітземлісу 

                                           
1 Там само, спр. 1037, арк. 2. 
2 ЦДАВО України, ф. 348, оп. 1, спр. 107, арк. 75-78. 
3 Рибак І.В. Селянська взаємодопомога в Україні (1921-1932). – К., 1999. – С. 192. 
4 Дихан М.Б. Вказ. праця. – С. 114; Запорізький облдержархів, ф. Р.-3357, оп. 1, 

спр. 26, арк. 25. 
5 Известия ЦК КП(б)У. – 1922. – № 4. – С. 42. 
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входили лише 536 сільгоспробітників болгарської національності та 423 
– німецької1. 

Класові селянські спілки здебільшого створювалися й керувалися 
комуністами, демобілізованими червоноармійцями. Так, у 
Ландауському німецькому районі Миколаївської округи районні 
організації КНС і КВД одноосібно очолив Р.Ф.Янсен, комуніст, латиш 
за національністю, учасник військових дій на Південному й Північно-
Західному фронтах. Потім його змінив І.А.Фогель, німець за 
національністю, робітник-слюсар, член КП(б)У з 1920 р., який теж 
воював на боці Червоної армії на Угорському та Румунському фронтах. 
Після реорганізації КНС на чолі незаможницьких організацій району 
був поставлений М.Г.Сенер, комуніст, німець за національністю, член 
профспілки Робітземлісу2. У цей час районну спілку незаможників 
Люксембурзького району Маріупольської округи очолював робітник-
інтернаціоналіст Г.С.Рейгенбаум, член партії більшовиків з 1919 р.3. 
Фундаторами КНС у болгарських районах були політемігранти 
К.І.Войников, Д.І.Філанов, С.І.Вітанов. Зокрема, останній, закінчивши 
військово-політичні курси в м. Баку, очолював у 20-х роках осередок 
КП(б)У в с. Райнівка Цареводарівського району на Мелітопольщині, 
виконуючи одночасно обов’язки голови місцевого комнезаму4. 
Траплялися серед організаторів класових спілок селянства і сільські 
активісти, висуванці із середовища нацменшин, типовим представником 
яких був Г.А.Хасай – голова грецького Великоянисольського КНС 
Маріупольської округи5. Дієздатність незаможницьких організацій 
напряму залежала від наявності національних комуністичних кадрів. У 
звіті німсекції ЦК КП(б)У за 1924 р. з цього приводу вказувалося: «В 
колоніях, де комуністів нема, задають тон куркулі, а де є партробітники 
– там стоять незаможники біля влади»6. 

Організаційна слабкість класових спілок нацменшин пояснювалась 
не стільки слабким соціальним розшаруванням, скільки впливом 
заможних клерикальних елементів та нечисленністю національних 
комуністичних кадрів. КНС, КВД, Робітземліс влада розглядала як 
слухняне знаряддя при проведенні таких непопулярних серед селянства 
заходів як хлібозаготівлі, переділ конфіскованої землі, насильницьке 
об’єднання індивідуальних господарств у колгоспи. Так, більшовики в 
20-х роках, не маючи можливості реалізувати свою програму 
суспільних перетворень лише силовими засобами, потребували 
механізму залучення сільської громадськості до соціалістичного 
будівництва. Надання селянству певної господарської ініціативи в 
зв’язку із запровадженням непу, вимагало відповідних форм контролю 

                                           
1 Сільський господар. – 1923. – № 6. – С. 32. 
2 Національний перепис робітників і службовців України. – Харків, 1927. – С. 12; 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2002, арк. 31. 
3 Миколаївський облдержархів, ф. Р-687, оп. 1, спр. 62, арк. 3, зв; 48. 
4 Дніпропетровський облдержархів, ф. Р.-1245, оп. 1, спр. 24, арк. 30. 
5 Донецький облдержархів, ф. Р.-57, оп. 1, спр. 10, арк. 24-24 зв. 
6 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 128, арк. 131. 
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за його самодіяльністю. Усе це посилювало увагу партійно-державного 
керівництва до «класових» селянських об’єднань. 

В обіжнику ЦК КП(б)У (грудень 1925 року) «Про проведення 
виборів КВД» вказувалося: «В місцях із значними національними 
меншинами населення слід приділити особливу увагу залученню до 
КВД представників селянства нацменшин»1. Циркуляром 
Наркомсоцзабезу УСРР від 6 вересня 1926 р. дозволялося створення 
КВД у селах, які нараховували менше 100 дворів, за умови переваги там 
населення нацменшин2. Партійне керівництво на місцях намагалося 
використати традицію громадської господарської взаємодопомоги в 
середовищі селянства нацменшин. Нарада відділів агітації і пропаганди 
Катеринославського губкому КП(б)У у жовтні 1924 р., відзначивши, що 
в німців справа взаємодопомоги має величезне значення, акцентувала 
увагу «на здобутті в них довіри й авторитету національними КВД»3. На 
необхідності посилення профспілкової роботи серед німецького, 
польського, болгарського батрацтва, на створенні комнезамів та інших 
громадських об’єднань наголошувалося в постанові «Про найближчі 
завдання роботи серед нацменшостей», прийнятій ЦК КП(б)У у червні 
1927 р.4 У свою чергу, польське бюро при ЦК ВКП(б), обговоривши в 
серпні 1927 р. стан праці серед бідноти польського села, ухвалило 
організувати в усіх польських селах селянські товариства 
взаємодопомоги5. Ще раніше, у січні 1926 р. болгарська секція ЦК 
КП(б)У звернулася до всіх сільських парторганізацій і радянських 
органів із закликом посилити діяльність щодо залучення до профспілки 
Робітземліс сільгоспробітників болгарського походження6. 

Розширенню мережі класових селянських об’єднань сприяло 
створення національних районів і сільрад, діяльність ЦКНМ при 
ВУЦВК та її місцевих органів. Згідно з офіційними зведеннями у 
1927 р. національні комнезами в республіці становили 7,1% до загальної 
кількості КНС, а в 1928 р. – 9,7%7. У складі комнезамів на цей час було 
89,1% українців, 3,8% росіян, 1,9% поляків, 15% молдован, 1,3% німців, 
1,3% євреїв тощо8. Упродовж 1929 р. кількість сільських КНС 
збільшилася на 225 нових організацій. При цьому їх чисельність 
зростала переважно за рахунок національних КНС. Зокрема, кількість 
російських комнезамів збільшилася на 34,3%, німецьких – на 44%, 
болгарських – на 44,4%. Всього до КНС було залучено близько 50 тис. 
селян нацменшин, в наслідок чого національні організації незаможного 
селянства розширилися на 42% і на 1 жовтня 1929 р. охоплювали 
приблизно 170 тис. чоловік9. 

                                           
1 Комуніст. – 1925. – 4 грудня. 
2 Харківський облдержархів, ф. Р.-562, оп. 1, спр. 14, арк. 31. 
3 Звезда (Катеринослав). – 1924. – 3 октября. 
4 ЦДАВО України, ф. 348, оп. 1, спр. 7, арк. 42. 
5 Trybuna Radziecka. – 1927. – 28 sіerpnia. 
6 Съветско село. – 1926. – 16 януари. 
7 ЦДАВО України, ф. 257, оп. 1, спр. 685, арк. 41. 
8 Советское строительство. – 1920. – № 1. – С. 56. 
9 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2969, арк. 32, 33. 
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Зросла кількість комітетів взаємодопомоги. Всеукраїнська нарада по 
роботі серед національних меншин на початку 1927 р. відзначила їх 
організацію практично у всіх селах із болгарськими сільрадами1. А І 
Всеукраїнський з’їзд селянських товариств взаємодопомоги в жовтні 
1929 року констатував створення в Україні 566 національних СТВ2. За 
1926-1929 рр. співвідношення між національностями, об’єднаними 
Робітземлісом, змінилося у бік збільшення відсотку українців у складі 
профспілки – з 74,5% до 79,6%, що відбивало результати українізації3. 
Водночас, в ряді округ, де нацменшини складали значну частину 
населення, їх питома вага в складі профорганізацій сільгоспробітників 
була вища, ніж пересічно по УСРР. Так, у Проскурівській окрузі у 
складі профспілки українців було 67%, євреїв – 18%, поляків – 9%, 
росіян – 4%, інших національностей – 2%4. Свою роботу Робітземліс 
проводив навіть у таких «незручних» для поширення пролетарського 
впливу місцях, як поселення німців-менонітів. У 1927 р. у 
менонітському Молочанському районі профспілка охоплювала своїм 
впливом 110 населених пунктів, де було 200 заможних господарств, що 
використовували найману працю. Зусиллями райкому Робітземлісу, 
очолюваного К.Бромбергом, тут було проведено 17 загальних зборів та 
районна конференція німецького батрацтва5. 

Окрім організаційно-політичних заходів партійно-державних 
структур, що стимулювали ріст громадських об’єднань, слід 
враховувати ряд чинників, які визначали інтерес нацменшин до 
класових селянських спілок у другій половині 20-х років. Це насамперед 
спроба захиститися від економічного й політичного тиску з боку 
міцніючого тоталітарного режиму, довести йому свою лояльність. Втім 
слід критично оцінювати темпи та результати «національно-
громадського» будівництва. Як свідчать дані інспекцій працівників 
ЦКНМ національних сільрад, значна кількість громадських селянських 
організацій була нечисленною або існувала лише на папері. Так, 
вибіркове обстеження в 1928 р. 80 польських СТВ виявило, що лише 10 
із них працювали задовільно. В усіх СТВ, за винятком частини 
організацій Проскурівської округи, зберігався принцип індивідуального 
членства, внаслідок чого деякі товариства нараховували всього декілька 
осіб. Окремі комітети та їх президії не переобирались упродовж 3-4 
років6. У цьому ж році у Фрідріх-Енгельсівському районі Одеської 
округи в 58 населених пунктах Робітземліс охоплював своїм членством 
усього 140 наймитів німецької національності7. Низький рівень роботи 
серед сільгоспробітників Карл-Лібкнехтівського району на 

                                           
1 Первое Всеукраинское совещание по работе среди национальных меньшинств. 8-11 

января 1927 года. – Киев; Харьков; Минск, 1927. – С. 204. 
2 ЦДАВО України, ф. 348, оп. 2, спр. 299, арк. 5. 
3 Національний перепис робітників і службовців України (жовтень-листопад 1929 р.). 

– Харків, 1929. – С. 29, 47. 
4 ЦДАВО України, ф. 2841, оп. 1, спр. 17, арк. 113. 
5 Там само, спр. 622, арк. 39, 39 зв. 
6 Trybuna radziecka. – 1928. – 31 listopada. 
7 ЦДАВО України, ф. 2341, оп. 1, спр. 376, арк. 15. 
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Миколаївщині відзначила на своєму засіданні в грудні 1929 р. ЦКНМ, 
звернувшись до Миколаївського окрвиконкому з пропозицією вжити 
енергійних заходів щодо більш активного залучення їх до громадсько-
політичного життя1. Жахливий голодомор 1932-1933 рр., до якого 
призвела злочинна сталінська аграрна політика, мав в Україні свої 
національні виміри2. В його вирі остаточно припинили своє існування 
як кондові організації сільської бідноти, так і сільські товариства 
взаємодопомоги. Апарат комнезамів уже з початку 30-х усе відвертіше 
використовувався режимом як прямий  придаток партійно-радянських 
органів. Це особливо рельєфно виявилося після чергової 
адміністративно-територіальної реформи в 1930 р., коли з ліквідацією 
округ і переходом на двоступеневу систему центр-район, була 
практично паралізована робота районних ланок комнезамів. В одних 
місцях посади голів РайКНС були скасовані, а в решті районів через 
накладені на них численні сумісні обов’язки з обслуговування 
господарсько-політичних кампаній на селі, виявилися нездатними 
виконувати оперативне керівництво мережею сільських комітетів. 
Щодо обласних організацій КНС, то вони були створені лише в Харкові, 
Києві та Вінниці, залишивши без керівництва найбільш 
багатонаціональні Дніпропетровську та Одеську області3. За цих умов 
були легалізовані ліквідаторські настрої щодо КНС, що виразно 
виявили себе, починаючи з другої половини 20-х років. Голова ВУКНС 
Г. Петровський, відвідавши в грудні 1932 р. Маріупольський район 
Донецької області, констатував “самоліквідацію” комнезамів у грецьких 
селах4. Позицію місцевого партійного керівництва стосовно комнезамів 
у місцях проживання національних меншин відверто висловив голова 
Мархлевського райпарткому В.Секанович у розмові з головою 
місцевого районного КНС, заявивши: “Нам тобі нічим платити 
жалування, краще ми за ці гроші купимо пару пудів вівса для коней”5. 
Щодо організацій селянської взаємодопомоги, то в ряді випадків вони 
усувалися з життя національного села без особливих колізій. Як 
повідомлялося в липні 1932 року, із Криворізького району СТВ, які 
повинні були реорганізувати в 1931 р. в каси селянської 
взаємодопомоги, вони просто зникли і невідомо куди поділося їх 
майно6. До цього часу втратила в очах більшовицької еліти соціально 
політичний сенс профспілка сільськогосподарських робітників, і в 
березні 1931 року була розформована7. 

                                           
1 Там само, ф. 257, оп. 1, спр. 1035, арк. 32. 
2 Марочко В.І., Чирко Б.В. Національні виміри голодомору в Україні 1932-1933 рр. 

(Документальна розповідь) // Відродження. – 1992. – № 8. – С. 60-68. 
3 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5425, арк. 25. 
4 Там само, спр. 5388, арк. 143. 
5 ЦДАГО України, спр. 5425, арк. 21. 
6 Там само, спр. 5425, арк. 21. 
7 Кондрашов В.Ф. Створення та діяльність профспілки сільськогосподарських 

робітників України (1920-1931 рр.) // 90 років виникнення масового профспілкового руху 
в Україні. – К., 1996. – С.135. 
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Підсумовуючи історичні обставини виникнення мережі громадських 
об’єднань у середовищі селянства національних меншин, можна 
відзначити, що вони мали під собою певне соціальне підґрунтя, 
обумовлене процесами суспільно-політичної та класово-господарської 
диференціації села. Прагнучи поставити національне село під 
державний контроль, більшовики повели непримиренну боротьбу з 
традиційними національними об’єднаннями, оголосивши їх ворожими 
радянській владі, куркульсько-клерикальними організаціями. Натомість 
відбувалося посилене насадження селянських спілок 
прокомуністичного спрямування в особі комнезамів, профспілки 
сільгосплісробітників та комітетів (товариств) взаємодопомоги. Для 
більшості селянства нацменшин названі організації залишалися 
чужорідними утвореннями з уніфіковано-бюрократичною структурою, 
позбавленими доцільного господарсько-культурницького змісту. Участь 
селянства некорінної національності в класових спілках була пов’язана 
з наданням державою їх членам адміністративно-господарських 
привілеїв і була викликана спробами захиститися від прогресуючого 
тиску тоталітарного режиму. 

 
 
 

Плясецький О.В. (Київ) 
 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО  
І ДЕРЖАВНІ СТРУКТУРИ З РЕГУЛЮВАННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ  

У 20 – 30 рр. ХХ ст. 
 
У статті розглядаються питання співпраці державних структур з 

регулювання національних відносин на прикладі ЦКНМ та громадських 
об’єднань.  

 
Питання співпраці державних структур з регулювання національних 

відносин та громадських об’єднань 20-30 рр. ХХ ст. на сьогодні є 
відкритою проблемою, оскільки вона фактично не досліджувалась, а із 
становленням сучасної української спільноти та структуризацією 
відносин між окремими національними групами та державою виникає 
необхідність вивчення історичного минулого та історичного досвіду 
співпраці державних структур з національними громадськими 
об’єднаннями. 

Досліджувана в даній статті проблема не мала в історичній науці 
широкого розповсюдження, хоча певні аспекти розглядалися в працях 
В.А.Чирка1, Т.І.Єременко1, В.В.Павленко2. Детальне дослідження 
діяльності громадських об’єднань провів у своїх працях Журба М.А.3 

                                           
1 Чирко Б.В. Національні меншини в Україні (20-30 роки ХХ століття ). – К.: Асоціація 

“Україна”, 1995. 
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Метою даної публікації є дослідження співпраці державних 
структур з регулювання національної політики на прикладі Центральної 
комісії національних меншин при ВУЦВК та громадських об’єднань у 
20-30 рр. ХХ ст.  

Громадянське суспільство, як система самостійних та незалежних 
від держави суспільних інститутів та встановлюваних ними 
неполітичних відносин, покликаних забезпечити умови для 
самореалізації окремих індивідів та їх добровільних об’єднань, 
характеризується наявністю громадських об’єднань, що співпрацюють з 
державними інституціями4. 

Важливими політичними інститутами громадянського суспільства є 
групи інтересів – добровільні об’єднання людей, створені для 
вираження й задоволення їхніх потреб у відносинах з різними 
політичними інститутами насамперед з державою. Близьким за змістом 
до поняття “групи інтересів” є більш звичне для нас поняття 
“громадські організації”, до яких відносяться професійні спілки, жіночі, 
молодіжні, ветеранські, дитячі організації, наукові, технічні, культурно-
просвітницькі, фізкультурно-спортивні та інші добровільні об’єднання 
громадян, творчі спілки, земляцтва, фонди тощо. 

Як “групи інтересів” громадські організації виступають тоді, коли 
виконують політичні функції, взаємодіють з політичними інститутами – 
державою і політичними партіями. Політичні функції різною мірою 
властиві всім громадським організаціям. В одних випадках, наприклад, 
профспілок вони є досить вираженими. В інших випадках, наприклад, в 
аматорських організаціях політичні функції можуть виявлятися лише 
ситуативно. За будь-яких умов “групи інтересів” відрізняються від 
політичних партій тим, що не прагнуть політичної відповідальності, не 
ставлять собі за мету завоювання державної влади, а обмежуються лише 
здійсненням впливу на неї, виступаючи як групи тиску. 

Представництво групових інтересів громадянського суспільства на 
державному рівні здійснюється як у безпосередніх, так і в 
опосередкованих формах. Найбільш поширеною формою 
безпосереднього, прямого впливу “груп інтересів” на органи державної 
влади є лобізм. До найважливіших форм опосередкованої взаємодії 
“груп інтересів” з державою є їх вплив через вибори і політичні партії. 
Громадські організації прагнуть налагодити зв’язки з політичними 
партіями, підтримують їх на виборах, щоб через них впливати на 
державу. Деякі з найбільш масових громадських організацій, наприклад, 
профспілки створюють власні політичні партії для обрання своїх 
представників до органів державної влади.  

                                                                                           
1 Єрьоменко Т. І. Польська національна меншина в Україні в 20-30-ті рр. ХХ століття. 

– К., 1994. 
2 Павленко В.В. Українсько-болгарські взаємини 1918-1939 рр. – К., 1995. 
3 Журба М.А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських 

об’єднань українського села (20 – 30 рр. ХХ ст.). – К.: Науковий світ, 2002. 
4 Громадянське суспільство. – К.: НПУ ім. Драгоманова, 1997. 
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Необхідно підкреслити, що в умовах соціалізму профспілки 
виступали інструментом державної політики і діяли під керівництвом 
правлячої партії1. 

Зі становленням більшовицької влади на території України процес 
створення та діяльності громадських об’єднань почав набувати нових 
форм та нового змістовного навантаження. Процес створення та 
діяльності громадських об’єднань відбувався і в середовищі 
національних меншин. 

Слід відзначити, що в Україні було зосереджено 95% болгар, 82% 
молдован, 75 % чехів, 52 % євреїв, 48 % поляків, 40 % німців, 25 % 
греків, які мешкали в СРСР2. Вирішувати національні проблеми були 
покликані спеціально створені державні інституції, що співпрацювали з 
різними громадськими об’єднання. 

Прикладом таких взаємин є діяльність Центральної комісії 
національних меншин при ВУЦВК. Створена 29 квітня 1924 р. для 
більш ефективного проведення законодавчої та організаційно-
практичної роботи серед національних меншин вона перебрала на себе в 
значно розширеному вигляді функції відділу нацменшин Наркомату 
внутрішніх справ, що так чи інакше стосувалися діяльності 
національних громадських об’єднань. Новоутворений орган мав 
сприяти мирному будівництву та братерському співробітництву всіх 
національностей, їхньому матеріальному та культурному розвитку. 
Його компетенція включала законодавчу ініціативу щодо життя 
національних меншин, а також “право опротестувати перед ВУЦВКом 
та Раднаркомом постанови центральних та місцевих органів, що 
суперечили інтересам нацменшостей”. При губернських і 
територіальних виконкомах рад організовуються місцеві комісії й бюро 
ЦКНМ, головним завданням яких було погодження роботи 
адміністративних, господарських, культурно-просвітницьких установ, 
різних громадських організацій із забезпечення інтересів національних 
меншин. 29 лютого 1928 р. ВУЦВК затвердив нове положення про 
ЦКНМ та її місцеві органи. Функції комісії значно розширилися й 
конкретизувалися. Їй надавалося право сприяти діяльності 
кооперативних та інших громадських об’єднань у національних округах 
і районах. Робота ЦКНМ та її місцевих органів у 20-ті роки над 
розробкою і впровадженням у суспільну практику законопроектів у 
справах національностей, позитивно позначилась на багатьох сферах 
громадського життя селянства національних меншин. Проте значна 
кількість принципових проблем залишилася нерозв’язаною як через 
нестачу матеріальних засобів, так і з огляду на більшовицьку політику, 
що носила, передусім, пропагандистський характер, базувалася на 
пріоритеті класових інтересів пролетаріату і не була спрямована на 

                                           
1 Задоянчук О. Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства 

в Україні // Політика і час. – 1999. – № 1. – С. 16. 
2 Чирко Б.В. Національні меншини в Україні (20-30 роки  ХХ століття ). – К.: 

Асоціація “Україно”, 1995. – С. 14. 
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розвиток національних традицій та громадської самодіяльності 
населення нацменшин. 

Усупереч деклараціям про всебічне сприяння різним формам 
громадських організацій, більшовицький режим відразу повів 
непримиренну боротьбу з дійсно національними громадськими 
об’єднаннями. У жовтні 1921 р. на міжвідомчій нараді з питань 
взаємовідносин органів влади та "дрібнобуржуазних“ організацій 
нацменшин, селянські національні утворення греків, євреїв, німців та 
інших національностей кваліфікувалися як ворожі, клерикально 
контрреволюційні куркульські спілки, що навіть не мали права на 
існування. 

Поставивши практично під заборону діяльність традиційних 
громадських об’єднань нацменшин, більшовицький режим усіляко 
сприяв створенню в їх середовищі так званих класових спілок в особі 
комнезамів (Робітземлісу), профспілки робітників та комітетів 
взаємодопомоги. При цьому, всупереч твердженням радянської 
історіографії про самоорганізацію трудящого селянства для захисту 
своїх класових інтересів, комнезами не лише силоміць нав’язувалися 
селянству, а й були негативно сприйняті керівництвом окремих 
партійних організацій. 

Проте слід критично оцінювати темпи та результати “національно-
громадського” будівництва. Як свідчать дані інспекції працівників 
ЦКНМ національних сільрад, значна кількість громадських селянських 
організацій була нечисленною або існувала лише на папері. Так, 
вибіркове обстеження в 1928 р. 80 польських СТВ виявило, що лише 10 
із них працювали задовільно. В усіх СТВ, за винятком частини 
організації Проскурівської округи, зберігався принцип індивідуального 
членства, внаслідок чого деякі товариства нараховували всього декілька 
осіб. 
 
 

Ходанович О.Л. (Київ) 
 

ДО ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ  
ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗАСАД ОУН  

У РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНІ  
(1941-1944 рр.) 

 
У статті розглядається питання еволюції ідейно-політичних засад 

ОУН(М) й ОУН(Б) у роки німецької окупації України (1941-1944 рр.) 
 
Діяльність ОУН-УПА у Другій світовій війні викликає величезний 

науковий та суспільний інтерес. ОУН і створена нею УПА перебувають 
у центрі жорсткої полеміки між різними політичними силами сучасної 
України. Так звані "проблеми ОУН-УПА", головна з яких – орієнтація 
наприкінці 30-х – початку 40-х років на Німеччину, як можливого 
союзника в реалізації програми відновлення самостійної соборної 
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Української держави, намагаються розв'язати історики, політичні партії, 
громадські організації.  

Цілком природне неоднорідне сприйняття подій Другої світової 
війни різними соціальними групами українського населення часто 
використовується не на користь консолідації українського суспільства. 
В Україні тривають процеси, і не завжди безплідні, осуду діяльності 
ОУН-УПА як злочинної і ворожої українському народові. Це провокує 
відчуження між Сходом і Заходом України, які різні не лише за 
політичними орієнтаціями, а й становлять різні етнокультурні осередки. 
Цьому сприяє недостатня увага істориків до питань еволюції ідеології 
націоналізму в роки Другої світової війни.  

Глибоке і критичне осмислення місця і ролі ОУН в українському 
рухові опору тоталітарним режимам у роки Другої світової війни, у 
боротьбі за свою державну незалежність дає можливість масштабніше і 
виваженіше з'ясувати не тільки витоки, а й етапи ідейно-політичних 
трансформацій програмових засад організації. Такі дослідження конче 
потрібні для того, щоб, нарешті, усунути багаторічні політичні та 
ідеологічні інсинуації і штампи щодо оцінки ОУН та її місця в 
політичній історії України середини XX ст. і тим самим прислужитися 
консолідації українського суспільства. Український визвольний рух у 
роки Другої світової війни діяв у системі найпоширеніших 
європейських ідейно-політичних течій і разом з ними пройшов 
еволюцію від захоплення фашизмом і нацизмом до їх повного 
заперечення, а тому будь-яка спроба вирвати його з цього контексту є 
антинауковою. 

Радянська історіографія інтерпретувала ОУН як тоталітарну 
структуру фашистського типу за ознаками ідеології, політики і 
соціальної практики. Проблему ідейно-політичних трансформацій ОУН 
висвітлювали історики української діаспори, учасники тих подій у своїх 
споминах. Праці перших років незалежності переобтяжені патріотично-
оптимістичним пафосом. У ці роки, коли в системі громадсько-
політичної думки заперечувалося все, що було радянським, і 
возвеличувалося національне, за обов'язок писати про ОУН-УПА 
вважав кожен патріотично налаштований журналіст, історик чи політик. 
Наявність досліджень без політичного забарвлення є і сьогодні швидше 
винятком. 

Отже, враховуючи актуальність означеної проблеми, метою 
запропонованої статті є розгляд ревізії ідейно-політичних засад ОУН у 
роки гітлерівської окупації України. 

Процес переосмислення ідеологічних засад і програмних положень 
супроводжував ОУН майже з моменту її створення. У ІІ пол. 1930 pp. 
вперше розгорнулася в пресі ОУН (у статтях Ореста Чемеринського, 
Дмитра Андрієвського, Євгена Онацького, Володимира Мартинця та 
ін.) дискусія про можливість ідеологічних, політичних і тактичних змін 
у програмових засадах організації. Наближення Другої світової війни 
вимагало наявності в ОУН державотворчої програми. У цей час серед 
опозиційної групи ідеологів ОУН зароджуються ідеї і концепції, що 
стануть пріоритетними в повоєнній стратегії ОУН. Пропонувалася 
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ревізія націоналізму донцовського зразка, відхилення сліпої орієнтації 
на фашизм і нацизм, як течії, що сформувались у середовищі державних 
націй, тоді як український визвольний рух лише виборював свою 
незалежність і мав будувати свою програму на інших засадах1. 
Протягом 1937-1939 pp. сформувалася думка про неприпустимість 
догматизації програми й тактики, прийнятих Першим Конгресом 
українських націоналістів (Відень, 1929), що викликало невдоволення 
ортодоксально мислячої частини керівництва ОУН. Обговорення 
програми організації розгорталось у напрямку демократизації її 
суспільних критеріїв, висвітлення економічних і соціальних проблем 
(праці Миколи Сціборського "Проблеми господарської власності" 
(1938), "Земельне питання" (1939), "Україна в цифрах" (1940), П.Воїна 
"Соціяльне" (1936), Михайла Подоляка "Суспільний зміст націоналізму" 
(1938) та ін.). Було відкинуто тактику відмежовування ОУН від  інших 
політичних груп і партій та замінено її на створення єдиного 
націоналістичного фронту. Наголошувалося на актуальності й інших 
питань визвольного руху, але створенню програм, їх вирішенню 
перешкодили внутрішньоорганізаційні складнощі та початок Другої 
світової війни. Різне бачення шляхів подальшого розвитку українського 
визвольного руху членами крайової й еміграційної частин ОУН 
спровокували розлам організації, кожна з фракцій вирішення ідейно-
політичних і програмних питань здійснювала самостійно. 

ОУН(М) керувалася Постановами Другого Великого Збору ОУН 
(1940, Рим), де зберігалася ідеологія інтегрального націоналізму. У 
підготовлених для Похідних груп пропагандистських матеріалах 
пропагувалася влада ініціативної меншості, пріоритет національних 
інтересів у вирішенні державно-політичних, економічних і соціальних 
питань, волюнтаризм, ідеалістичний світогляд і т.д. Комісією 
державного планування складено "Проект Конституції України" і 
концепція формування майбутнього суспільного ладу, де передбачалося  
його організація "у станово-професійних клітинах"2.  

Ще напередодні німецько-радянської війни розвиток ідейно-
політичних поглядів у фракції ОУН(Б) мав ті тенденції, які в 
подальшому підтвердилися під час діяльності похідних груп на 
східноукраїнських землях. Група членів фракції (Іван Мітринга, Борис 
Левицький, Василь Ривак та ін.), пропонували зміну багатьох постулатів 
націоналізму. Вперше вони були зафіксовані в грудні 1940 у Маніфесті 
організацї українських націоналістів. У цьому документі з'явилися 
пункти про гідність і свободу людини, відверте визнання своїх 
переконань, плюралізм, вільний вибір віросповідання, свободу слова та 
ін. Ключовою при розв'язанні ідейно-політичних, соціальних, 
економічних питань стала теза "Свобода народам і людині!" 

                                           
1 Подоляк М. Суспільний зміст націоналізму // На службі нації. – Париж, 1938. – С. 34-

35. 
2 Книш 3. Б'є дванадцята (Спогади й матеріяли до діяння ОУН напередодні німецько-

московської війни 1941 p.). – Торонто, Б.д. – С. 171-172. 
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Іван Мітринга висовував ідею спільної боротьби "поневолених 
Москвою народів"1. Він розширив бачення міжнародної концепції 
української революції. На Другому Великому Зборі (квітень 1941 р.) у 
Кракові, характеризуючи політику нацистської Німеччини виключно як 
імперську і загарбницьку, він висунув ідею перебудови європейського і 
російсько-азіатського простору на антитоталітарних засадах. Іван 
Мітринга на відміну від міжвоєнної тактики ОУН, що передбачала 
західноукраїнські селянські маси основним людським фактором 
боротьби, вважав за необхідне розгорнути політичну роботу на 
промислових підприємствах Східної України з метою залучення 
робітничого класу до боротьби за створення незалежної держави: "Без 
повного опанування і революційного зорганізування робітництва 
Донбасу, Керчі та Запоріжжя ми не можемо навіть мріяти про побіду"2. 
Враховуючи державний лад в радянській України, він не відкидав 
систему колективного господарювання, вказуючи, що у майбутній 
Українській державі колгоспи наберуть зовсім іншого змісту, позитивно 
вплинуть на свідомість селянської маси, адже спільна праця навчить 
селянина мислити інтересами цілої держави. На жаль, частина цих ідей 
не увійшла до постанов Другого Великого Збору ОУН(Б), а окремі мали 
декларативний характер. Але це був своєрідний "пролом у атмосфері 
тодішнього політичного блукання і вичікування на чужі сили, що в ній у 
той час находилась загальноукраїнська політична думка"3. Тільки через 
деякий час, завдяки діяльності похідних груп, ОУН(Б) візьме нові ідеї 
на озброєння і почне їх реалізацію. 

З початком німецько-радянської війни, коли похідні групи розпочали 
свою діяльність на східноукраїнських землях, вони були озброєні 
довоєнною програмою, перенасиченою тоталітарними і шовіністичними 
тенденціями. У цей час для багатьох політичних організацій Європи 
властиве захоплення крайньо націоналістичними ідеологіями (такими як 
фашизм, нацизм), що обумовлювалось загальним бурхливим державно-
національним життям у багатьох європейських країнах та відсутністю 
власної державності. Ідеологія ОУН(Б) на початку війни була 
орієнтована в основному на радикально настроєну галицьку 
інтелігенцію та молодь, ґрунтувалася на засадах т. зв. інтегрального 
націоналізму. Поки діяльність організації обмежувалася 
західноукраїнськими територіями, її програма майже не підлягала 
критиці. Розгорнувши політико-пропагандистську роботу на Східній 
Україні члени похідних груп зрозуміли обмеженість і непридатність 
своєї програми як загальноукраїнської. Населення радянської України в 
політичній грамотності часто переважало своїх агітаторів з Галичини і 
мало досить чітко окреслені політичні, соціальні й економічні інтереси 

                                           
1 Маніфест Організації Українських Націоналістів (грудень 1940 p.) // ОУН в світлі 

постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929-1955 р. 
(Збірка документів). – Б.м., 1955. – С. 23. 

2 Орелюк С. Наш шлях боротьби. – Б.м., 1940. – Ч. 1. – С. 100.  
3 Центральний державний архів вищих органів влади (далі – ЦДАВОВ), ф. 3833, оп. 3, 

спр. 2, арк. 53. 
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та орієнтири. Стало зрозуміло, що мешканці східноукраїнських 
територій  не сприймають ідеологію ОУН. Головне полягало в тому, що 
несприйняття викликали ідеї внутрішнього устрою держави. Створення 
Самостійної України, збудованої за тоталітарним принципом 
організацією, не лише не приваблювало східняків, а й ототожнювалося з 
більшовизмом і нацизмом. Насторожували методи запровадження 
державності на українських землях пропоновані в документах ОУН, у 
яких відкидався демократичний принцип організації владних структур 
як абсолютно непридатний та пропагувалася сильна влада із 
необмеженими повноваженнями: "Наша влада мусить бути страшною 
для її противників"1.Такою цю владу повинні зробити насамперед 
"Народні суди" (що нагадують більшовицькі "трійки"), які будуть 
"безоглядно карати національних і суспільних шкідників". Діяльність 
таких судів має спиратися на "власне сумління" суддів, як людей 
"великого характеру і особисто хрустально чистих"2. Такі методи, 
зрозуміло, відштовхували населення, яке зазнало сталінського терору. 

Розв'язання національного питання також відлякувало 
багатонаціональний Схід. У програмних документах вирішення цього 
питання зводилося до винищування, асиміляції або ж насильної 
депортації чужонаціонального елементу: "Винищувати в боротьбі 
зокрема тих, що боронитимуть режіму, переселяти в їх землі, 
винищувати головно інтелігенцію, якої не вільно допускати до ніяких 
урядів, і взагалі унеможливляємо продукування інтелігенції, себто 
доступ до шкіл і т. д. ... польських селян асимілювати... Жидів 
ізолювати... Асиміляція жидів виключається"3. Представникам інших 
національностей відмовлялося у ряді соціальних і громадянських прав: 
права власності, заборона деяких родів праці й ін.4 

Не викликало симпатій і повне заперечення свободи слова: "Свободу 
слова допускається остільки, оскільки це доцільно з погляду добра 
народу"5. 

Населення Сходу у своїй більшості сприймали нацистів винятково 
як окупантів. Тому несприйняття викликали і початкові зовнішньо-
політичні орієнтири ОУН на Німеччину як союзницю. В листівці 
ОУН(Б) за червень 1941 р. зазначалося: "На українські землі ввійшла 
німецька армія ... Ввійшла як наша союзниця в боротьбі з Москвою і за 
таку її треба вважати"6. Подібне присутнє в листівках ОУН(М): "У 
німецьких вояках бачимо ми тих, що під проводом Адольфа Гітлера 
прогнали більшовиків з України, їм ми зобов'язані свідомо і 
організовано допомагати в хрестоносному поході проти Москви, 
незважаючи ні на які труднощі"7. І хоч стосовно цього вибору існувало 

                                           
1 ЦДАВОВ, ф. 3833, оп. 1, спр. 69, арк. 37. 
2 Там само, арк. 36 зв. 
3 Там само, арк. 37. 
4 Там само, спр. 33, арк. 65 зв. 
5 Там само, оп. 1, спр. 69, арк. 36 зв. 
6 Там само, оп. 2, спр. 33, арк. 42. 
7 Там само, оп. 1, спр. 74, арк. 17 зв. 
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безліч застережень (від гітлерівської ідеології фашизму до подій 
першого періоду Другої світової війни), у той час хибне бачення 
звільнення від більшовизму за допомогою німецької армії вважалося 
єдино можливим, оскільки не існувало іншої сили, яка б "могла в 
існуючих умовах, в так короткому часі захитати так основне 
большевицьке панування на Сході"1. Сподівання й розрахунки ОУН не 
виправдалися. Нацисти, окрилені успіхами у війні, не потребували 
жодних союзників і розглядали територію України виключно як 
колонію Третього Рейху. Вже в липні 1941 р. на нараді представників 
німецької влади з членами Українського Національного Комітету було 
заявлено: "Можливо, що українці особисто відчувають велике 
піднесення і почувають себе нашими союзниками, але в розумінні 
державної термінології ми не є союзниками, ми є завойовниками 
російсько-радянської території"2. 

Проголошення незалежності України у Львові 30 червня 1941 р. і в 
інших містах та селах Західної України відбувалося без згоди німецьких 
властей і було виявом самостійницьких дій похідних груп ОУН та її 
політики, які мислили себе рівноцінними партнерами Гітлера, 
вимагаючи такого самого ставлення до себе. 

Самостійницьку позицію продемонстрували члени похідної групи 
ОУН(М) Олег Кандиба, Олег Штуль, Орест Чемеринський, Іван Рогач, 
Олена Теліга, які запровадили державотворчу діяльність у Києві, що, 
власне, і спричинило їхню трагічну загибель. 

Орієнтація на співробітництво з Німеччиною, підсилена 
грабіжницькими діями німецької армії, розстрілами цивільного 
населення назавжди відштовхували значну частину населення Великої 
України від боротьби під націоналістичними гаслами.  

Враховуючи, що німецька влада від адміністративних утисків 
вдалася до арештів і терору, ОУН опинилася перед вибором: "або 
зберігати свій ідейний характер і тим самим ставати продовженням того 
явища, на базі якого вона виросла… цебто ставати в Україні чужою 
агентурою, або, залишивши свій центральний постулят – боротьбу за 
національне визволення, зближатися до народу, до рідних традицій і 
найважніше – до конкретних умовин, в яких живе той народ"3. Кожна з 
фракцій обрала свій шлях подальших дій.  

Про якісь кардинальні зміни в ідеології і політиці ОУН(М) можна 
говорити із застереженням. Керівництво ОУН, взявши до уваги 
несприятливі умови для вирішення проблеми української державності, 
взагалі відмовилося від активної боротьби. Частина членів похідної 
групи ОУН(М) на чолі з Олегом Кандибою (Ольжич), які безпосередньо 
перебували в Україні і могли реально оцінити ситуацію, остаточно 
зайняли антинімецьку позицію. На "квітневій" нараді, що відбулася на 

                                           
1 Там само, оп. 2, спр. 88, арк. 2 зв. 
2 Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів, 

1993. – С. 509. 
3 Левицький Б. Історичне значення розламу в ОУН // Вперед (Мюнхен). – 1950. – № 2. 

– С. 5. 



Збірник наукових праць НДІУ, том ІV 
 

 98

СУЗ у 1942 p. цією групою було висловлено згоду з міжнародною 
концепцією ОУН(Б) щодо національних революцій у радянській імперії, 
які "проведуть у життя принцип самовизначення народів"1. Мабуть, 
діяльність цієї похідної групи ОУН(М) пізніше відповідала б реаліям 
становища в Східній Україні. Та інструкція ПУН про планове виведення 
членів організації з території України й арешт Ольжича зупинили цю 
працю.  

ОУН(Б) обрала свій шлях. На Першій Конференції ОУН(Б) (вересень 
1941 р.) було прийнято рішення про переведення організації у підпілля, 
оголошено "вишкільний" період вироблення нових ідейно-політичних 
орієнтирів, які мали враховувати останні територіальні й політичні 
зміни, відповідати сучасному стану організації. Цей період виявився 
значно складнішим та тривав весь 1942 р. і першу половину 1943 p. В 
організації тривали суперечки різних груп активного членства, які 
відстоювали свої ідейно-світоглядні позиції та концепцію боротьби. 

Негативний досвід на східноукраїнських землях, отриманий ОУН(Б), 
змусив визнати передвоєнні зовнішньо-політичні орієнтири 
помилковими, про що Провід ОУН(Б) заявив у пресі: "Треба ствердити, 
що сам підхід українства до Німеччини як до держави, що мала бути 
заінтересована у повстанні української держави – був хибний. Гріх цей 
в'ється крізь останні десятиріччя української політики"2. Відбулася 
реабілітація і закріплення ідей, започаткованих Іваном Мітрингою. Так, 
у постановах ІІ Конференції ОУН(Б) (квітень 1942 р.) щодо вирішення 
зовнішньополітичних питань записано: "Московсько-більшовицькій 
міжнародній концепції інтернаціоналу й німецькій концепції т.зв. 
"Нової Європи" ми протиставляємо міжнародню концепцію 
справедливої національно-політично-господарської перебудови Європи 
на засаді вільних національних держав під гаслом "Свобода народам і 
людині"3. 

Проте визнання антибільшовицького фронту головним, відсутність 
власної військової сили, яка б забезпечувала збройну підтримку 
самостійницької політики, ще довгий час змушували керівників ОУН(Б) 
"удержувати до німців якнайстрогішу лояльність". 

Члени похідних груп у дискусіях з представниками 
східноукраїнської інтелігенції, усвідомили хибність своєї ідеології, що 
наслідувала зразки європейських профашистських течій без урахування 
української дійсності. Проводом ОУН(Б) на СУЗ (Василь Кук, Дмитро 
Мирон, Дмитро Маївський та ін.) на нараді у вересні 1941 р. ухвалено 
інструкцію, у якій наголошувалося на необхідності пов'язувати 
боротьбу за УССД не з "місцевим московським населенням, а проти 
імперіалістичної політики територіяльно чужої, політично ворожої 

                                           
1 ЦДАВОВ, ф. 3833, оп. 1, спр. 70, арк. 1-9. 
2 Садовий В. До основ нашої міжнародньої тактики. Літопис Української Повстанської 

Армії (за ред. Ю.Маївського і Є.Штендери). – Львів; Торонто, 1996. – Т. 24. – С. 102. 
3 Постанови II Конференції Організації Українських Націоналістів (квітень 1942 р.) // 

ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 
1929-1955 р. (Збірка документів). – Б.м., 1955. – С. 62-63. 
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Москви та інших імперіялізмів", з "боротьбою за суспільно-
господарські права населення та за громадянські права одиниць 
(свобода людині)"1. Цю вимогу підтверджують численні звіти похідних 
груп зі східноукраїнських земель. У них наголошувалося на 
необхідності враховувати особливості мислення, політичні зацікавлення 
та історичний досвід українців-східняків. "Самостійницькі ідеї 
знаходять тут пригожий грунт, але треба підходити з сильними 
аргументами. На мою думку, треба абсолютно справу релігії й справу 
ідеалістичного чи матеріялістичного розуміння життя залишити на боці, 
залишаючи в тому повну свободу, нехай буде, як хоче, але Самостійна 
Україна і все. Дуже часто зустрічаються, власне, люди, які 
погоджуються з думкою самостійності, але вони безбожники або 
матеріялісти і в тому тільки з нами не погоджуються. Залишім дискусії 
над тими справами з такими людьми, бо цим тільки можемо їх 
відштовхнути від себе"2. У доцільності змін в ідеологічній і політичній 
роботі переконувалося все більше членів організації. Але позиція ряду  
впливових політиків, вихованих у дусі українського націоналізму 
донцовського зразка, догматизм їхнього мислення, дотримування 
старих позицій загрожувала обернутися дезорієнтацією членства і 
бездіяльністю організації в цілому, що частково і спостерігається в цей 
період. 

Керівництво ОУН(Б), незважаючи на кардинальну зміну 
зовнішньополітичних орієнтацій, продовжувало переконувати німецьку 
владу у необхідності рахуватися із державницькими планами українців, 
надсилаючи на адресу німецьких властей заяви, декларації, 
меморандуми. Програма організації, хоч і продовжувала розвиватися в 
демократичному напрямку, проте не знаходила жодного реального 
втілення. 

Нерішучість і політична невизначеність керівництва посилювала 
фракційні тенденції. Не знайшовши порозуміння з членами Проводу, 
відійшов від ОУН(Б) Іван Мітринга зі своїми однодумцями, створивши 
партію соціал-демократичнрго характеру. На початку листопада 1942 р. 
від ОУН(Б) відійшла також група Андрія Білинського, яка прибрала 
назву "Українські борці за самостійність"3.  

Діяльність похідних груп на окупованій німцями території України, 
що дала можливість усвідомити жахливе обличчя нацизму, а також 
кардинальний перелом у радянсько-німецькій війні, що загрожував 
Україні новою більшовицькою навалою, мали позитивні наслідки для 
консолідації керівництва ОУН(Б) і прискорили тяжкий процес 
ревізування ідеологічної та політичної програм організації. ОУН 
приступила до демократичних реформ, поставивши перед ідеологами 
надзвичайно масштабні теоретичні завдання: "Без огляду, який вислід 

                                           
1 Бутко С., Кентій А. На шляху до збройного чину // УІЖ. – 1998. – № 4. – С. 113-114. 
2 ЦДАВОВ, ф. 3833, оп. 3, спр. 2, арк. 84. 
3 Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів. – 

1993. – С. 606. 
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буде мати ця війна, стоїмо перед конечністю нової переоцінки 
цінностей у всіх ділянках нашої роботи..."1 

Процес переосмислення ідеологічних засад і програмних положень 
ОУН можна впевнено пов’язувати з діяльністю похідних груп на 
східних теренах України. Вона виявилася важкою, на межі життя і 
смерті, повної спроб і помилок, але, врешті, необхідною для розуміння 
існуючих вад ідеологічної і політичної стратегій ОУН. Лідери ОУН(Б) 
відверто визнавали хибність своїх стартових позицій: "В цей спосіб не 
відмовляємося також від наших помилок, їх не робить напевно тільки 
той, хто не приймає участі у боротьбі"2. Завершенням ревізіоністських 
процесів став III Великий Збір ОУН(Б) (серпень 1943 p.), що остаточно 
закріпив демократичний курс реформ організації.  

Таким чином, діяльність похідних груп ОУН на Східній Україні в 
роки гітлерівської окупації сформувала необхідні передумови та була 
одним з найважливіших факторів визрівання нових ідейно-політичних 
засад українського націоналізму. 

 
 
 

Гонтар Т.М. (Тернопіль) 
 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ  
(до драматичних подій переселення українців з  

Посяння, Підляшшя та Холмщини) 
 
Депортація українського населення з Холмщини, Підляшшя, Посяння 

та Лемківщини правомірно розглядається в науковій та публіцистичній 
літературі як трагічна подія, що вела до втрати традиційних 
господарських та етнокультурних зв’язків і була виявом примусу з боку 
тоталітарних режимів СРСР та Польщі щодо більш як шестисот 
тисяч людей, з яких немало загинуло, а іншим доводилося непросто в 
умовах злиднів пристосовуватися до нових соціально-економічних і 
культурних умов. Разом з тим приплив такого числа етнічних українців 
до УРСР в останній рік війни та у повоєнний період був помітним 
явищем не тільки у відбудові країни, а й у її духовному житті, у 
збереженні національної самобутності народу, носіями якої значною 
мірою були переселенці. 

 
Проблема депортації українців з Польщі до УРСР у 1944- 1946 рр. у 

наші дні не втрачає політичної й наукової актуальності. Перша 
зумовлена тим фактом, що жертви депортації, з початку якої вже 
пройшло понад 60 років, і досі з болем сприймають події, котрі їм 
довелося пережити, і домагаються як визнання політичних рішень, що 
змінили їх долю, помилковими і протиправними, так і надання насильно 

                                           
1 ЦДАВОВ, ф. 3833, оп. 1, спр. 210, арк. 10. 
2 Там само, оп. 3, спр. 2, арк. 52, зв. 
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переселеним статусу депортованих. Наукова проблема полягає в 
з’ясуванні всіх причин, обставин та наслідків масштабної політичної 
акції, що позбавила українців можливості проживання на етнічних 
українських землях, хоча й відбувалася в умовах існування 
цивілізованих європейських країн з демократичними інституціями, 
формування міжнародних організацій, покликаних стати гарантами 
додержання прав народів на вільний розвиток.  

Драматичні події переселення українців з Посяння, Лемківщини, 
Підляшшя та Холмщини – етнічних українських земель, що опинилися 
в складі Польщі, до УРСР згідно з міжурядовою угодою 9 вересня 
1944 р. стали предметом наукових досліджень істориків в Україні 
лише на початку 90-х років ХХ ст. З набуттям Україною незалежності в 
працях науковців посилюється критичне ставлення до попереднього 
висвітлення радянського періоду розвитку країни. Цей процес був 
цілком закономірним, адже заборона на дослідження ряду важливих 
сторінок минулого, а ще більшою мірою заданість оцінок та висновків у 
дослідженні соціальних економічних і політичних процесів, призвели до 
однобічного, заідеологізованого, а часто й спотвореного бачення 
минулого. Усе більш потужно виявляється інтерес до становлення 
української нації, шляхів її розвитку.  

Із здобуттям Україною незалежності та зняттям заборон на 
критичний аналіз урядових заходів радянських часів з’явилися праці, 
що висвітлюють переселення як насильницьку акцію, що позбавила 
сотні тисяч українців малої батьківщини – батьківських земель, 
призвела до втрат і залишила болючий слід у свідомості1. Праця 
І.Біласа, аналізуючи угоду 9 вересня 1944 р., детально висвітлювала 
адміністративні органи, створені для депортації, як один з елементів 
репресивно-каральної системи, що діяла в СРСР2. Автор аргументував 
свою позицію публікацією документів, що стало традиційним у 
критичному висвітленні тоталітарного режиму та його функціонування, 
зокрема, у здійсненні депортацій.  

У Польщі проблема переселення українців розглядалася в науковій 
літературі з 70-х років3. У 90-х роках у працях істориків домінує 
критичний підхід до доцільності й легітимності депортації українців. 
Разом з цим опубліковані документи, що свідчать про насильства над 
українцями під час депортації4. У вступній статті до публікації 
документів Е.Місило спростовує міф добровільності переселень, подає 
періодизацію цього процесу з виділенням чотирьох етапів, кожен з яких 
одержав обґрунтування. 

                                           
1 Красовський І., Солинко Д. Хто ми, лемки … – Львів, 1991. – 45 с.; Оленич І. Доля 

Лемківщини. – Львів, 1992. – 117 с.  
2 Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 – 1953. Суспільно-політичний 

та історико-правовий аналіз. У 2 кн. – К., 1994. – Кн. 1. – 432 с. 
3 Kersten K. Repatriacia ludności po II wojnie światowej. Studium historzczne. – Wroclaw, 

1974. – 342 s. 
4 Siwicki M. Dzieje konfliktuw polsko-ukraińskich. – Tom trzeci. – Warszawa,1994. – 

439 s.; Miśiło E. Repatriacja czy deportacja. Przesidlenie ukraińców z Polski do USRR 1944-
1946. – Warszawa, 1996. – T. 1: Dokumenty. – 336 s. 
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В Україні також опубліковані документи, що зберігаються в 
державних архівах, а також окремі польські документи, що відносяться 
до процесу депортації1. Збірки документів супроводжуються 
ґрунтовними аналітичними статтями. До збірки “Депортації” вступ 
написаний Ю.Сливкою. В ньому визначені політичні завдання акції 
переселення, акцентується на її примусовому характері та опорі її 
здійсненню з боку УПА. 

Книга В. Сергійчука розвиває думку про те, що депортація здійснена 
з етнічних українських земель. У першому її розділі “З сивини віків на 
землі батьків” здійснено екскурс в історію Галицько-Волинського 
князівства, ХІV-ХVІ століть, часів визвольної війни під проводом 
Богдана Хмельницького. Спираючись на думку ряду дослідників, автор 
обстоює погляд на сильні позиції українства на територіях від Вісли до 
Любліна. 

Публікація документів значно розширила джерельну базу 
досліджень даної проблеми. Про це свідчить поява ряду статей у 
наукових збірниках. Авторів привалює актуальність дослідження 
проблеми – адже немало переселених донині живуть серед нас і хочуть 
висвітлення причин того лиха, яке їм довелось пережити, правдивого 
відображення тих подій, труднощів побутового й господарського 
влаштування на новому місці. В архівах України зберігається великий 
масив документів того часу. У Центральному державному архіві 
громадських об’єднань України у фонді ЦК Компартії України (Ф.1) 
міститься багато документів різного характеру – звітів, планів, 
доповідних записок, інструкцій, що тією чи іншою мірою містять 
інформацію про переселення. У фондах Центрального державного 
архіву вищих органів влади України, зокрема, у фонді Управління при 
Раді Народних Комісарів України у справах евакуації та розселення 
українського і польського населення (Ф. 4626), зберігаються державні 
документи, повідомлення, результати перевірок, довідки та ін., де також 
чимало статистичної, господарської інформації про українців, які 
прибули з Польщі. Значна частина документів, що стосується процесу 
переселення й адаптації переселенців, знаходиться в обласних 
державних архівах України і ще чекає своїх дослідників. 

Немало документів зберігається і в Польщі. В Archiwum Akt Nowych 
у фонді Головного представника Уряду Республіки Польща знаходяться 
звіти про хід переселення, зведені відомості про чисельність 
українського населення, його настрої, ставлення до переселення тощо. 
Цінна інформація є й у інших фондах, наприклад, поквартальні звіти 
воєвод, у яких відображені настрої українського населення в період 
депортації, перераховані випадки міжнаціональних конфліктів та їх 
жертв тощо. 

Нове пожвавлення інтересу до проблеми переселень пов’язане з 
вивченням та політичною оцінкою українсько-польської конфронтації в 

                                           
1 Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. / Документи, 

матеріали, спогади. У 3 т– Львів, 1996 – Т. 1. – 752 с.; Львів, 1998. – Т. 2 – 540 с.; 
Сергійчук В. Трагедія українців Польщі. – Тернопіль, 1997. – 440 с. 
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роки Другої світової війни. Гострі зіткнення, у тому числі й збройні, у 
ході яких загинули тисячі мирних жителів, мали місце на Волині, 
Холмщині, Посянні. Польські історики детально і предметно вивчають 
Волинську трагедію 1943 р., покладаючи відповідальність за неї на 
керівництво УПА. В Україні це питання також є предметом вивчення, 
особливо у зв’язку з діяльністю підпільних угруповань. У квітні 2003 р. 
в Острозькій академії пройшов українсько-польський експертно-
журналістський форум на тему: ”Події на Волині: як жити з цим 
тягарем”, котрий відобразив як наукову актуальність, так і крайню 
політизацію даної проблеми.  

Втрати від міжнаціональних зіткнень залишаються болючим 
питанням для обох народів, адже живі не лише пам’ять, а й родичі та 
близькі загиблих. Свідченням цього є “Книга пам’яті” В.Процюка1. 
Науково-популярний виклад проблеми є в брошурі Ю.Сливки2. В 
Україні і в Польщі з’явилося немало досліджень діяльності підпільних 
українських і польських підпільних угруповань насамперед УПА і АК. 
У працях істориків існує немало розбіжностей у оцінці дій цих збройних 
сил, їх відповідальності за посилення міжнаціональної конфронтації. 
Суперечки й наукові дискусії з цього питання прозвучали на ряді 
міжнародних семінарів істориків насамперед на сьомому семінарі 
“Україна – Польща: важкі питання”3. 

Усі згадані вище питання, що розкривають причини і вияви 
польсько-української конфронтації, її посилення в роки Другої світової 
війни, мають безпосереднє відношення до розуміння причин, обставин і 
методів здійснення переселення українців у 1944-1946 рр. Тому 
проблема депортації у даних дослідженнях знайшла якщо не пряме, то 
принаймні опосередковане висвітлення. 

Разом з тим депортація українців має ще одну малодосліджену 
сторону – вплив прибулих на українське суспільство. Метою статті є 
привернути увагу дослідників проблеми до морально-психологічних 
наслідків депортації не лише для самих переселенців, а й для 
суспільства, що їх оточувало, до того впливу притаманних переселеним 
етнічним українцям господарських, релігійних та культурних традицій, 
який не міг пройти непоміченим для суспільства з огляду на значне 
число переселенців. 

Адаптація переселенців була непростим і болючим процесом. 
Господарське влаштування в умовах завершення війни і в перші 
повоєнні роки, при мінімальній державній допомозі для багатьох сімей 
стало серйозним випробуванням на виживання. Непросто було 
пристосуватись і до політичних реалій, колгоспної системи з 
відсутністю власника на землю, засиллям і всевладністю керівників 

                                           
1 Процюк В. Книга пам’яті. 1944-1994. – Львів, 1996. – 320 с. 
2 Сливка Ю. Українсько-польське протистояння періоду Другої світової війни: витоки 

та наслідки. – Львів, 2003. – 52 с. 
3 Polska – Ukraina: trudne pytania. T.7. Materialy YII międzinarodowego seminarium 

historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”. Łuck, 24 – 26 maja 
2000. – Warszawa, 2000. – 291 s. 
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різного рівня, які на свій розсуд вершили не лише господарські справи, 
а й долі людей. Переселеним у південні області УРСР довелося 
пристосовуватися до незвичного гарячого степового клімату, нестачі 
води, її засоленості тощо.  

Та найбільшим випробуванням у процесі переселення піддавалися 
риси селянина-власника й господаря. У довгій дорозі переселенці 
всілякими способами намагалися годувати й доглядати худобу. Були 
навіть випадки, коли люди відставали від поїзда через те, що виходили 
подоїти корову, напоїти коня. На місцях поселення, опинившись без 
садиб, вони як господарі найбільше нарікали на неможливість 
утримувати худобу і птицю, скаржились, що селяни, у яких переселенці 
опинилися на квартирах, не хочуть терпіти привезених тварин. У 
скаргах вказувалося, що свиней і курей доводиться тримати в клітках, 
корів виганяють з хлівів, а керівництво колгоспів нічим не допомагає1. 

Переселенці зберігали психологію власника, старанного, 
бережливого ставлення до майна, реманенту й худоби як до елементів 
приватного сільського господарства. Привезене майно вони вважали 
своїм, чим безмірно дивували місцевих жителів і дратували керівників 
колгоспів. Останні прагнули покращити господарське становище своїх 
колгоспів за допомогою майна переселенців, але не могли змиритися з 
тим, що прибулі українці навіть вимушено передавши свою худобу до 
колгоспних стаєнь, все ж в особливий спосіб піклувались про неї. 

У колгоспі “Червоний комунар” Охтирського району голова 
Баранник поставив коней переселенців у колгоспну стайню, а коли 
селянам потрібно було привезти дрова, не дозволив їх взяти2, чим 
викликав законне обурення. Така ж ситуація склалася в колгоспі ім. 
Фрунзе Синельниківського району. Переселенці здали коней у колгосп, 
а голова жодного разу не дозволив їх використати колишнім власникам 
– навіть привезти соломи на паливо. Коней погано доглядали, 
несвоєчасно годували та поїли. Голова колгоспу Тищенко заявив: “Коні 
не ваші, а колгоспні і ви за них не хвилюйтеся”. У колгоспі ім. Енгельса 
Чкаловського району стався аналогічний випадок. Голова не дав коней 
для поїздки до млина, щоб змолоти зерно, і заявив переселенцям, що 
коні вже не їхні, погрожував судом, якщо їх будуть називати своїми3. 

Вражає один випадок, детально описаний представником відділу у 
справах переселення, котрий перевіряв господарське становище 
прибулих українців. Його також обурила несправедливість районного 
керівника щодо селянина. Переселенець А.Матюх, поселений у колгоспі 
ім. Сталіна Котовського району, привіз із собою з Польщі гарного коня. 
Після вступу в колгосп його усуспільнили. Селянинові важко було 
розлучатися з улюбленим конем, але він не скаржився. Після роботи 
приходив до колгоспної стайні, доглядав за конем, голубив його. Так 

                                           
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – 

ЦДАВОВУ), ф. 4626, оп. 1, спр. 11, арк. 5. 
2 ЦДАВОВУ, ф. 4625, оп. 1, спр. 10, aрк. 49. 
3 ЦДАВОВУ, ф. 4625, оп. 1, спр. 11, aрк. 9. 
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тривало до того часу, поки голова райвиконкому не побачив цього коня 
і не виміняв його в колгоспі для себе 1. 

Переселенці були релігійними людьми, що викликало в оточуючих 
подив і повагу. Їх намагалися наслідувати. У селах, де їх поселяли, 
місцеві жителі частіше починали відвідувати церкву. Це відразу 
викликало реакцію місцевих органів влади. В одному з таких випадків 
голова сільради заявив переселенцям: “Щоб я вас жодного в церкві не 
бачив”. Інакше, ніж місцеві жителі, переселенці реагували на 
ненормативну лексику керівників. Місцеві жителі до неї звикли і не 
помічали, а жінки-переселенки скаржились на те, що без жодної 
причини їх сварять “матом”2. 

Переселенка з с. Великий Ходачків Тернопільської області Л.Астряб 
у своїх спогадах відзначала випадок, коли трьом побожним жінкам 
являлось видіння Богородиці. Вони почали вчащати на місце, де це 
відбувалося і подія набула розголосу. Для боротьби із зростанням 
релігійних настроїв влада заборонила відвідувати це місце під приводом 
близькості державного кордону3.  

На етнічних українських землях у Польщі були свої культурні 
осередки. У Перемишлі ними були Народний дім, кафедральний собор, 
навколо яких гуртувалась українська громадськість. Функціонував тут і 
драматичний народний театр. Представники української інтелігенції 
також змушені були до переселення. Вони оселялися як правило в 
містах та містечках західних областей України. Своєю діяльністю вони 
й надалі сприяли розбудові української культури в непрості часи для її 
функціонування. Про таких представників української освіченої верстви 
Перемишля та їх подальшу долю оповідала у своїх спогадах колишня 
жителька Перемишля Святослава Шпитоковська. Українська 
інтелігенція з Закерзоння була носієм національної самосвідомості, 
розмовляла лише українською мовою і була добре обізнана в 
українській культурі4. 

Володіння українською мовою, прихильність до народних звичаїв 
вирізняли переселенців. Серед їхніх спогадів про перші роки 
перебування в УРСР – оповіді як непросто тут було спілкуватися 
рідною мовою, котру знали далеко не всі, які труднощі потрібно було 
долати для святкування Паски та Різдва. Однак про них переселенці 
пам’ятали за найскрутніших обставин5. Переселенець Юрій Макар, нині 
професор-історик, згадуючи навчання у школі на Подніпров’ї, 
відзначав: «Дехто намагався вивчити від нас «правильну» українську 
мову»6.  

                                           
1 ЦДАВОВУ, ф. 4625, оп. 1, спр. 11, aрк. 11-12. 
2 ЦДАВОВУ, ф. 4625, оп. 1, спр. 11, aрк. 8. 
3 Свинко Й., Лановик Б. Межовий край у вогні (Польсько-українські взаємини у 1944-

1947 рр.). – Тернопіль, 2004. – С. 189.  
4 Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. / Документи, 

матеріали, спогади. У трьох томах. – Львів, 2002. – Т. 3. – C. 41. 
5 Там само – C. 257. 
6 Там само – C. 284. 
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Опір переселенців тоталітарному режимові носив здебільшого 
пасивний характер, хоча в західних областях вони нерідко брали участь 
в УПА. Найчастіше це було національне виховання дітей у сім’ях, 
критичні вислови щодо становища в колгоспах, спроби переїхати в 
західні області України. Оскільки переселенців було понад 600 тис., 
вони були тим національним елементом, який сприяв збереженню 
національної самобутності українців. Там, де спостерігається компактне 
проживання переселенців, вони адаптувались до нових умов, однак не 
розчинились у навколишньому середовищі. І зараз вони та їх нащадки 
зберігають пам’ять про походження, національні звичаї, етнічну 
самобутність. Прикладом може бути с.Гутисько Бережанського району 
Тернопільської області – місце компактного проживання переселенців, 
де жителі зберігають лемківський фольклор, особливості господарських 
прийомів.  

Переселення великих груп населення в нове середовище, за умов 
збереження відносно компактного проживання, мало наслідком не лише 
збереження етнічних рис, а й формування своєрідних соціально-
культурних осередків з помітним впливом на вcе суспільство. 

Звичайно, переселенці були далеко не єдиною соціальною групою з 
усталеними національними традиціями й високим рівнем національної 
самосвідомості. Однак розвиток і функціонування етносу передбачає 
врахування всіх вагомих факторів, спроможних справляти помітний 
вплив на його економічне й духовне життя. Внаслідок депортації – без 
сумніву трагічної і насильницької події – українське суспільство 
поповнилося представниками більш як півмільйона трудящих, 
хазяйновитих, добросовісних людей, які розмовляли українською 
мовою і були носіями національних традицій та звичаїв, що не пройшло 
безслідно для життя суспільства. 

 
 
 

Деревінський В.Ф. (Київ) 
 

ВИСВІТЛЕННЯ СТАНОВИЩА УКРАЇНЦІВ У СРСР  
У СТАТТЯХ ШІСТДЕСЯТНИКІВ 

 
У статті висвітлюється становище українців у СРСР у статтях 

шістдесятників. Автор переконаний, що, незважаючи на свою 
нечисленність, шістдесятники стали будителями громадської думки, 
фундаторами чергового національного прозріння українців. 

 
У кінці 1950-х – на початку 1960-х рр. відбувається чергове 

піднесення українського національного руху, характерними ознаками 
якого було використання мирних методів і форм боротьби. Реалії 
широкомасштабної комуністичної цензури примусили діячів руху 
розгорнути позацензурну видавничу діяльність. Ідеї, новини і погляди 
поширювалися в рукописних або друкованих на друкарських машинках 
статтях чи навіть брошурах. Вони користувалися попитом серед 
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різних верств населення. Зокрема, М.Горинь у своєму останньому слові 
на закритому судовому засіданні Львівського обласного суду зазначив, 
що актуальність тих статей була спричинена браком інформації в 
суспільстві про фактичні події того часу1.  

Зміст і тематика статей викликає сьогодні значне зацікавлення, і не 
лише серед дослідників. Період існування радянського тоталітаризму, 
історія боротьби та ідея антирадянських, антитоталітарних рухів і 
організацій є ще не достатньо дослідженими. Особливо це стосується 
діяльності українських шістдесятників та дисидентів. Виходячи з цього 
й розглядається зазначене питання. Воно вже піднімалося в працях ряду 
дослідників – Г.Касьянова, В.Кафарського, Ю.Курносова, А.Русначенка 
та інших, однак потребує подальшого вивчення. В статті розглядається 
ставлення шістдесятників до СРСР, місце України в цій державі, їх ідеї і 
прагнення щодо майбутнього покращення становища української нації 
тощо. 

У 1960-х роках відбувалася еволюція і кристалізація поглядів діячів 
українського національного руху. За своєю політичною та ідейно-
філософською суттю українське дисиденство не було єдиним. У 
суспільно-політичній думці того часу й українському русі поєднуються 
ідеї визнання реалій УРСР і боротьба з тоталітарним режимом, 
наповнення цієї декларативної державності українським змістом з ідеєю 
боротьби за незалежну Українську державу. Не цілком вірним є 
означення дисидентства І.Лисяком-Рудницьким як націонал-
комуністичного руху2. Як зазначає А.Русначенко, хоч ще існували 
впливи марксизму-ленінізму, все ж відхід від нього став реальністю вже 
в статтях середини 1960-х рр.3 Відкинув твердження про себе як 
націонал-комуніста і В. Чорновіл4. Він та група найактивніших 
дисидентів – лідерів руху стояли вже на самостійницьких позиціях, 
розглядаючи культурницьку діяльність і марксистсько-ленінську 
фразеологію як тактичний засіб боротьби з комуністичним режимом5. 
В.Чорновіл зазначав, що вже в 1955 –1956 рр. у нього чітко визначились 
погляди. Це - боротьба проти партійної диктатури, проти однопартійної 
системи, боротьба за національне звільнення6.  

Досить вдало зробив характеристику позицій діячів руху 
А.Русначенко, розділивши їх на три групи. До першої найчисленнішої 
групи відніс тих, хто ще вірив у можливість виправлення недоліків 
радянської системи; до другої – ті, хто не вірив системі, але прямо 
проти неї не виступав. Під тиском репресій в одних та інших відбулася 
переоцінка поглядів у напрямку розуміння прагматичних реалій. Як 
зазначав В.Чорновіл, пройшло позбавлення від „рожевого оптимізму”. 

                                           
1 Чорновіл В. Твори: У 10-ти т. – К., 2003. – Т. 2. – С. 639. 

2 Лисяк-Рудницький І. Історичне есе: У 2 т. – К., 1994. – Т. 2 – С. 84. 
3 Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 

1990-х років. – К., 1998. – С. 158. 
4 Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1994. – С. 644. 
5 Час. – 2000. – Ч. 11-13. 
6 Чорновіл В. Твори: У 10-ти т. – К., 2003. – Т. 2. – С. 32. 
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Третя група – лідери руху, які були вже в своїй більшості готові 
виступати проти системи1.  

Зауважуючи відмінність поглядів шістдесятників, потрібно також 
вказати на спільну для них тенденцію – у процесі розвитку ідеї і 
погляди шістдесятників ставали безпосередньо антирадянськими, 
антикомуністичними. Один з радянських дисидентів І.Клейнер, даючи 
загальну характеристику українському самвидаву, зазначав: „В 
українському самвидаві можна спостерігати ту саму еволюцію, як і в 
самвидавах багатьох інших неросійських народів: порівняно стримані 
виступи на засадах легальності та лояльності з бігом часу змінюються 
на безапеляційні вимоги відмовитися від комуністичного режиму, 
замінивши його на режим, який забезпечить громадянські права та 
національну незалежність українських народів2. 

У період „першого покосу” 1965 р. найбільш поширеними статтями 
самвидаву були: „З приводу процесу над Погружальським”, „Стан і 
завдання українського визвольного руху”, „Сучасне і майбутнє 
України”, „У шовіністичному зашморзі” та ін. В подальший період 
кількість статей зросла, з’явилися ґрунтовні роботи з національного 
питання, прав людини, зокрема, праця І.Дзюби „Інтернаціоналізм чи 
русифікація”, В.Чорновола „Правосуддя чи рецидиви терору” та „Лихо з 
розуму”, В.Мороза „Репортаж із заповідника імені Берії” тощо.  

У шістдесятників відбувалася ретельна переоцінка минулих 
історичних подій. Так, у статтях Є.Кузнєцової „Урок історії” та 
„Націоналіст” критично оцінюються результати Переяславсько-
Московської угоди Б.Хмельницького, вказується на шовіністичну 
політику російської царської влади стосовно українського народу. 
Більше того, вона заперечила непорушні догми радянської пропаганди 
про щире прагнення українців встановити в себе радянську владу. 
Є.Кузнєцова наголошувала, що комуністичний режим був насильно 
встановлений в Україні, всупереч волі українського народу. Лише 
шляхом збройної інтервенції російським більшовикам вдалося 
ліквідувати українську владу через розкуркулення, терор, висилку до 
Сибіру, голод остаточно зломити народний опір і остаточно закріпитися 
в Україні3. Опосередковано радянсько-комуністичну владу називає 
окупаційною В.Чорновіл у своїй праці „Правосуддя чи рецидиви 
терору”, подану у вищі інстанції УРСР. Характеризуючи поведінку 
радянських правоохоронних органів під час судового процесу над 
Горинями, зазначав, що „кагебісти й міліція вели себе у Львові як на 
окупованій території”4. 

У деяких статтях шістдесятників досить критично поставав образ 
радянського державного утворення. В статті „Стан і завдання 

                                           
1 Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 

1990-х років. – К., 1998. – С. 157. 
2 Цит. за: Баран В. Україна 1950-1960 рр. – Львів, 1996. – С. 146. 
3 Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 

1990-х років. – К., 1998. – С. 163. 
4 Чорновіл В. Твори: У 10-ти т. – К., 2003. – Т. 2. – С. 122. 
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українського визвольного руху” СРСР характеризувався державою 
авторитарної олігархії наймогутніших чиновників з розвиненою 
тенденцією до переростання у воєнізований і профашистський режим. 
Відзначалось, що керівна партійно-державна каста зліквідувала 
демократичні свободи, спричинила економічний занепад країни. Ця 
каста послуговується демагогічною програмою КПРС, що є утопічною в 
сенсі реалізації. Таким чином, радянська держава протиставила себе 
суспільству, стала гальмом його поступу1. В статті „Сучасний 
імперіалізм” – СРСР поряд з Югославією, Польщею, Чехословаччиною, 
Китаєм називається імперіалістичною державою, бо Союз, і інші 
загарбницькі держави, за допомогою сили контролював чужі території. 
З точки зору внутрішніх стосунків між республіками, СРСР ніяк не 
виступає як Союз вільних народів, а як „Російська комуністична 
імперія”, що визискує неросійські національні спільноти. За своєю 
сутністю ця система є ворожою як українцям, так і іншим народам, 
зазначалося в статті „З приводу процесу над Погружальським”2, в есе 
В.Мороза „Репортаж із заповідника імені Берії”3 та ін. 

У більшості статей шістдесятники піддають гострій критиці 
національну політику СРСР, що кардинально відрізнялася від 
оголошеної радянською владою інтернаціональної риторики. В багатьох 
статтях і клопотаннях такий стан речей визначається як відхід сучасного 
керівництва держави від ленінських принципів національної політики. 
Особливо ґрунтовно це розкрито в праці І.Дзюби „Інтернаціоналізм чи 
русифікація?” У цій праці, як і в інших статтях, опираючись на ідеї 
основоположників марксизму-ленінізму, відстоювалось право націй на 
самовизначення, що формально гарантувалося Конституцією СРСР і 
УРСР. Однак це все було лише бутафорією, неспростовна логіка цифр, 
наведених у праці, вказувала, що в республіці прискореним темпом 
проводилася цілеспрямована русифікація всіх сфер буття українського 
народу.  

Питання стосовно обмеження конституційних державних прав 
УРСР, знекровлення і спотворення національно-культурної спадщини, 
дискримінації українців та української мови у сфері освіти та 
громадському житті, вимоги забезпечити культурні права українським 
меншинам в інших частинах СРСР піднімав у своїх працях 
С.Караванський. Він протестував, що від абітурієнтів деяких 
українських вузів вимагалося при вступі складати екзамен тільки з 
російської мови, що призводило до переваги випускників російських 
шкіл, і відсоток українців, що вступили до ВНЗ був значно нижчий. В 
статті „Про одну політичну помилку” він критикував хрущовський 
закон про не обов’язкове вивчення української мови в школах України4 
тощо. 

                                           
1 Там само. – С. 159. 
2 З приводу процесу над Погружальським // Сучасність. – 1965. – № 6. – С. 82. 
3 Мороз В. Есе, листи, документи // Сучасність. - 1975. – С. 56. 
4 Караванський С. Про одну політичну помилку // Чорновіл В. Твори: У 10 т. – К., 

2003. – Т. 2. – С. 478-486. 
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Ідеї і погляди шістдесятників свідчать, що вони дотримувалися 
чітких національних позицій. Український народ, як вказано в статті 
Р.Рахманського „До письменниці Ірини Вільде та її земляків, які не 
бояться правди”, хотіли бачити як „господаря домовитого, а не 
етнографічну масу”. Тому категорія нації в їхньому розумінні була 
однією з домінуючих основ розвитку світової цивілізації. Не випадково 
І.Дзюба писав: „Всі великі діячі світової культури – філософи, 
соціологи, історики, письменники, митці – вбачали свою належність до 
людства і працю для нього саме в належності до своєї нації й праці для 
неї. Всі вони свій вселюдський гуманістичний пафос виводили із свого 
високорозвиненого національного почуття й національної свідомості...”1 

Спроби радянської тоталітарної держави задавити шістдесятництво 
арештами, судами, погрозами призвели до чергової хвилі критики цієї 
системи, поширення українського самвидаву далеко за межі України. 
Одразу після „першого покосу” з’являються дві праці В.Чорновола – 
„Правосуддя чи рецидиви терору?” та „Лихо з розуму”, у яких він 
розвінчує радянські репресивні дії проти української інтелігенції, 
називаючи їх рецидивами терору 1937 р. (подібна характеристика дій 
влади виражалася в клопотаннях з таборів, що направлялися в різні 
радянські інстанції2). Чітко в працях вказується, що комуністична влада 
СРСР у практичній політичній діяльності послуговується російським 
великодержавницьким шовінізмом, тому бути українцем, свідомим 
своєї національності, є антикомуністично. Праці В.Чорновола не лише 
показали реальний образ радянського тоталітаризму, вони стали 
каталізатором сплеску зацікавлення світової спільноти українським 
питанням.  

У своїх статтях шістдесятники подавали не лише злободенні реалії 
існування української нації, а й намагалися визначити методи їх 
усунення. Слід відзначити, що шістдесятники наполегливо намагалися 
розгорнути боротьбу за утвердження національних прав уже в той 
період, не відкладаючи цього до кращих часів. На цьому наголошувала 
в статті „Мої роздуми” Є.Кузнєцова, подібно як і В.Чорновіл у праці 
„Правосуддя чи рецидиви терору?” закликав не відступати перед 
репресіями, а чинити їм опір, бо пасивність призведе до посилення 
репресивних дій влади3. 

Шістдесятники намагалися реформувати українське суспільство у 
напрямку до демократії та багатопартійності, плюралізму та свободи 
слова, поваги до прав людини, а також відновити суверенність України. 
Поставлені завдання намагалися досягти через поступову копітку 
роботу, першою фазою якої мав бути період культурно-просвітницької 
роботи, а згодом – активна політична визвольна боротьба. Найпершим 
завданням руху була боротьба за демократизацію СРСР, що мала 

                                           
1 Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К., 1998. – С. 31. 
2 Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 – 80-х рр. – К., 

1995. – С. 30. 
3 Чорновіл В. „Правосуддя чи рецидиви терору?” // Чорновіл В. Твори: У 10-ти т. – К., 

2003. – Т. 2. – С. 153. 
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об’єднати мільйони людей. В листі Антона Коваля (псевдонім 
В.Лісового) до Верховної Ради УРСР деталізовано хід процесу 
демократизації радянського суспільства, що мав би призвести до 
державного суверенітету України. Передбачалося зробити такі заходи: 

прийняти нову Конституцію УРСР, яка б гарантувала Україні 
суверенітет; 

перетворити ради в органи дійсного самоуправління, 
демократизувати виборчий процес;  

дозволити існування альтернативних політичних партій;  
передати компетенції союзних міністерств освіти, культури, 

внутрішніх справ відповідним республіканським органам; 
створити міністерство оборони УРСР, якому повинні 

підпорядковуватися військові з’єднання Збройних Сил СРСР, які 
формуються з населення республіки; 

передати у віддання уряду України підприємства, розташовані на її 
території; 

реалізувати добровільний вихід селян із сільськогосподарських 
артілей з правом оренди землі; 

створити Конституційний Суд; 
ліквідувати цензуру і встановити відповідальність лише за 

розголошення військової та державної таємниці; 
звільнити політв’язнів; 
провести українізацію навчальних закладів республіки; 
надати українській мові статус державної тощо1. 
Таким чином, передбачалося еволюційним шляхом загальної 

демократизації, гуманізації суспільно-політичних відносин у СРСР 
звільнитися від необмеженого диктату Москви. Слід зазначити, що не 
всі діячі українського руху поділяли такі погляди. Зокрема, В.Мороз 
наголошував, що існуюча радянська тоталітарна система не піддається 
ніяким реформуванням за своєю природою. Щоб провести в 
радянському суспільстві демократичні реформи потрібно ліквідувати 
правлячий комуністичний режим2. По суті, відновлення сучасної 
української державності відбулося за першим сценарієм, без урахування 
практичних зауважень В.Мороза, що призвело до постання тих проблем, 
які сьогодні будоражать нашу спільноту. 

Постання і діяльність шістдесятників є визначним явищем 
української історії, черговим етапом визвольної боротьби українців за 
право вільного самовизначення. Об’єктивне і реалістичне зображення 
суспільно-політичної та економічної тогочасної дійсності 
шістдесятниками призвело до того, що самвидав став рупором 
українського вільного слова в радянській тоталітарній системі. В працях 
шістдесятників не лише подавалася історична ретроспектива буття 
українського народу та тогочасний його стан, а й вказувалися мета, до 

                                           
1 Українська суспільно-політична думка в ХХ ст. Документи і матеріали: В 3 т. – 

Мюнхен, 1983. – Т. 3. – С. 251-253. 
2 Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 – 80-х рр. – К., 

1995. – С. 104. 
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якої слід прямувати. Незважаючи на свою нечисленність, шістдесятники 
стали будителями громадської думки, фундаторами чергового 
національного прозріння українців. 
 
 
 

Архипенко Л.М. (Дніпропетровськ) 
 

РОЛЬ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ЧИННИКІВ  
У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ  

(на матеріалах Дніпропетровщини) 
 
У статті розкривається сутність етносу і нації, основні шляхи 

формування етнічної та національної самосвідомості. Аналізуються 
проблеми менталітету, етнічної маргінальності. В дослідженні 
широко використані архівні, статистичні матеріали. Аналізуються 
особливості етнонаціональної політики в регіоні. 

 
Сьогодні українська нація перебуває в процесі розбудови всіх форм 

суспільного, громадського і державного життя на демократичних 
засадах. Разом зі зміною суспільних відносин змінюється, 
демократизується і правова система в цілому. У суспільній свідомості 
все більше поглиблюється розуміння того, що побудова демократичного 
громадянського суспільства є невід'ємним і взаємопов'язаним чинником 
у розвитку нових політико-правових відносин незалежної України. В 
умовах формування демократичної, соціальної, правової держави в 
Україні проблема визнання прав домінуючої нації та національних 
меншин є одним з головних завдань сучасного державотворення. 

В умовах відродження української державності важливо враховувати 
культурологічний контекст етногенезу, розуміння культури як 
багатомірної реальності людського існування певного етносу, 
соціальної групи, окремої особи. Безперервність етногенезу як процесу 
культуротворення забезпечується передаванням з покоління в покоління 
інформації, звичаїв, традицій. 

На Дніпропетровщині, як і в цілому по Україні, іде пошук власної 
соціокультурної ідентичності. Він доповнюється процесами повернення 
історичної пам'яті народів та історичної правди. 

Для України, що є поліетнічною державою, на базі демократичних 
цінностей можливе об'єднання різних етносів і регіонів України. Ці 
процеси вимагають формування національної самосвідомості громадян, 
що ґрунтується на національній ідентифікації: вбирає віру в духовні 
сили своєї нації, її майбутнє; волю до праці на користь народу; вміння 
осмислювати моральні та культурні цінності, історію, звичаї, обряди; 
систему вчинків, що мотивуються осмисленням відповідальності перед 
своєю нацією. 

Одним із важливих чинників є збереження української мови, 
досконале володіння нею. Важливе місце при цьому посідає 
формування культури міжетнічних відносин, націлених на 
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реалізацію інтересів етносів, народностей у процесі економічного, 
політичного, соціального й духовного життя. Деформація цих основ 
призводить до конфліктних міжетнічних стосунків, проявів шовінізму 
та інших небезпечних для громадянського миру ситуацій. Етнічне не є 
безпосереднім джерелом соціальної конфліктності. Конфліктність 
виникає у межах соціального на основі етнічної відмінності, вікової, 
професійної тощо1. 

Україна після проголошення незалежності не мала майже ніякої 
правової бази державної етнополітики. Тому її створення, зокрема щодо 
національних меншин, стало одним з пріоритетних напрямів на шляху 
демократичного розвитку суспільства. Це було особливо важливо за 
умов поліетнічного характеру Української держави, необхідності 
усунути можливі крайні прояви міжнаціональної ворожнечі. Про 
прагнення і готовність будувати Українську державу на засадах 
національної злагоди переконливо свідчить ряд документів того часу: 
Декларація прав національностей, Закон „Про громадянство України", 
Закон „Про національні меншини в Україні", Концепція розвитку 
культур національних меншин. Ці документи гарантували існування 
національно-адміністративних одиниць, а в їх межах, де компактно 
проживала певна національність, – і функціонування її мови на рівні з 
державною. Крім того, для українських громадян російського 
походження мало забезпечуватися вільне користування рідною мовою2. 

Перевага національно-державницької парадигми, помітні зусилля у 
зміцненні міжетнічної злагоди, розробка ефективної технології 
управління сферою етнічних процесів стали стабілізуючими факторами 
в нормалізації міжетнічних відносин в Україні. Позитивну роль у 
запобіганні міжнаціональних зіткнень відіграла послідовна політика з 
підтримки меншин, регулювання з боку держави балансу національно-
культурних інтересів українців та етнічних меншин. Активний перехід 
до політики полікультурності став одним з ефективних чинників 
міжнаціональної злагоди. 

Сучасна українська нація як спільнота, яка має характеризуватися 
високим рівнем патріотизму, повинна мати в основі насамперед 
політичний і територіально-громадянський принцип3. Необхідним 
фактором розвитку етнонаціональних проблем виступає процес 
державотворення, який розпочався з 90-х років і супроводжується 
запровадженням атрибутів державності, зокрема, фіксацією кордонів, 
визначенням громадянства, державної символіки, власної грошової 
одиниці, створенням незалежних збройних сил, становленням вищих, 
центральних, місцевих органів державної влади, формуванням 

                                           
1 Феномен нації: основи життєдіяльності / За ред. Б. В. Попова. – К.: Товариство 

„Знання", КОО, 1998. – С. 44. 
2 Національні відносини в Україні у XX ст. Збірник документів і матеріалів / Упор. 

М.І.Панчук та ін. – К.: Наук. думка, 1994. – С. 474-475. 
3 Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси. 

Етнополітичний аналіз. Монографія. – К.: Вища шк., 1998. – С. 280. 
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законодавства і прийняттям Основного Закону – Конституції України1. 
Етнонаціональному усвідомленню сприятимуть також такі чинники, як 
відродження історичної пам'яті, розвитку української національної 
освіти, науки, культури, єдиного інформаційоного простору. 

Реформи в економіці, політичній та соціальній сферах, зміни в 
геополітичній ситуації країни вимагають переходу від традиційно-
авторитарного суспільства з командно-адміністративною економікою до 
ліберально-демократичного суспільства з соціально-орієнтованою 
ринковою економікою. Як показує вітчизняна практика останнього 
десятиріччя, відсутність адекватної соціально-економічним реформам 
системи цінностей в українському суспільстві є чи не основною 
перепоною на шляху до розбудови Української держави та сучасної 
економіки. Система цінностей, життєвих пріоритетів, мотивів поведінки 
громадян повинна встановити відповідність між формами соціально-
економічної і політичної організації українського суспільства та його 
культурою. Сучасна високотехнологічна економіка може бути 
побудована в Україні за умов втілення у життя формули „сильний центр 
– сильні регіони". 

Історія народів є сумою прагнень, дій і жертв багатьох поколінь, які 
жили в різні періоди на землі, і тому кожний народ має на собі печать 
духовної сили або слабкості тих, хто творив його історію. Нація без 
держави є неповна і незакінчена. Утворення й збереження держави 
було, є і буде найвищим ідеалом нації. Лише у своїй власній державі 
народ може створити найкращі умови для розвитку. Нація − найвища 
форма об'єднання людей. 

Формування національної самосвідомості в цих умовах має стати 
основою самодостатності громадянина, здатного реалізувати свої права. 
У сучасних західних суспільствах суттєвим компонентом поняття 
"громадянська самосвідомість" виступає "національна самосвідомість" – 
усвідомлення громадянином своєї органічної належності до держави, 
що стала йому батьківщиною, сприйняття спільних державних 
цінностей, наявність почуття загальногромадянської солідарності з 
іншими людьми, які утворюють державно-територіальну спільність. Це 
випливає з розуміння нації як співгромадянства, соціальної спільності, 
яка може складатися з людей різного етнічного походження, але 
об'єднаних належністю до своєї держави. Такий підхід  значною мірою 
допомагає примирити, інтегрувати, а не протиставити індивідуальне 
(етнічне) і загальногромадянське (національне). 

У нашому суспільстві довгий час насаджувалося розуміння нації як 
типу етнічної спільності, етносоціального організму. До кінця 80-х років 
воно застосовувалося для побудови радянської державності. З різних 
причин поняття „національне" досить часто перекручувалося, 
наповнювалося навіть негативним змістом, і зараз однією з проблем є 

                                           
1 Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.). – К.: Альтернативи, 

2000.  –  С .  21.  
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формування у масовій свідомості позитивного ставлення до цього 
поняття, надання йому загальногромадянського змісту. 

„Українізація – це відновлення справедливості... Але я не 
розраховую і на почуття справедливості тих, хто усе ще виступає проти 
державної політики захисту і підтримки української мови. Чи добре з їх 
боку забувати про нерівність умов побутування двох мов протягом 
життя кількох поколінь, чи по совісті − ігнорувати цю нерівність? Як 
може російський інтелігент робити вигляд, що все було в порядку − 
просто одна культура виявилася, мовляв, сильнішою і життєздатнішою 
за іншу?"1 

Володимир Шаян у книзі „Віра предків наших" зазначає, що 
„заперечення існування націй - якщо це було б можливим – мали б стати 
одним стадом овець під одним пастирем в Римі. Народи порівняні тут 
до овець. Для деяких із тих овець було б потіхою чи надією бути в одній 
стайні. Отже, і українська нація мала б розплистися в цій чужій стайні. 
Ця чужа стайня – це сьогоднішні колгоспи, де українці мали б перестати 
існувати як нація і злитися насамперед із міцною державною нацією, 
яка прагне поглощувати інші нації саме за допомогою їх „універсальної 
програми". Універсальна – для поневолених. Вигідне знаряддя для 
нищення українських і інших національностей"2. 

Формування національної самосвідомості громадян є важливим 
завданням державних інституцій, зокрема освітньої сфери. Етнічна 
самосвідомість означає усвідомлення особистістю своєї належності до 
певного етносу, визначення його традицій, звичаїв, духовних цінностей. 
Це поняття є вужчим, ніж національна самосвідомість. Поняття етнізації 
– це входження у родинно-побутове, громадське життя й виробничу 
діяльність через засвоєння родинних, економічних, духовно-культурних 
і історичних традицій свого народу, нації. 

Однією з важливих проблем культурно-національного відродження 
України є проблема реабілітації національних культур. Вона однаково 
стосується як українців, так і представників інших народів, які 
проживають в Україні. Цей процес передбачає знання своєї історії, 
традицій, звичаїв, мови, культури, формує власну національну гідність. 

Декларація прав національностей України гарантує всім народам і 
національним групам рівні політичні, економічні, соціальні та культурні 
права: право вільного користування рідними мовами в усіх сферах 
суспільного життя, включаючи освіту, виробництво, одержання і 
розповсюдження інформації. 

Серед чинників, які ускладнюють роботу по формуванню 
національної самосвідомості, є високий рівень етнічної маргінальності 
українського суспільства. Поняття маргінальності у перекладі з 
латинської мови означає край, межа. Суміжне становище особистості на 
межі двох етнічних культур показує, що люди, які займають 
маргінальне становище, не готові порвати зі своїм соціокультурним 

                                           
1 Кучма Л. Україна – не Росія. – М.: Время, 2003. – С. 277-278. 
2 Шаян В. Віра предків наших. – Гамільтон, 1987. – С. 877-878. 
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минулим, своїми традиціями, звичаями. Тому вони обтяжені статусною 
та орієнтаційною невизначеністю, часто характеризуються пасивністю 
або агресивністю, підвищеною тривожністю. За переписом населення 
1989 року в Україні мешкало 52 млн. 452 тис. чоловік, із них українців 
37 млн. 419 тис. (72,7%), росіян - 11 млн. 356 тис. (22,4%). Українську 
мову рідною вважали 33 млн. 271 тис. (64,7%), російську - 16 млн. 898 
тис. (32,8%). Звертаємо увагу на такі суттєві особливості: серед названої 
кількості тих, хто вважав російську мову рідною, було 4 млн. 578 тис. 
українців, 7 млн. 452 тис. росіян вказали, що вони володіють тільки 
російською мовою; вільно володіли російською мовою 26 млн. 873 тис. 
українців, а не володіли – 10 млн. 582 тис. чоловік1. За переписом 
населення 1989 року на Дніпропетровщині мешкало 3869858 чоловік, із 
них українців – 2769560 / 71,6%, росіян – 935742 / 24,2%, євреїв, 
білорусів близько 50 тис. / по 1,3%, молдован, німців більше шести 
тисяч / по 0,17%. Інші національні меншини склали в кількісному 
відношенні від п'яти тисяч і менше. Всього в Дніпропетровській області 
проживало 99 національностей. За першим Всеукраїнським переписом 
населення в 2001 р. на Дніпропетровщині проживало нині 130 
національностей2. Значна частина українського населення 
Дніпропетровської області теж вважає російську мову рідною, багато 
росіян регіону володіє лише російською мовою. 

В українському суспільстві етнічна маргінальність виявляється в 
значної частини населення. Так дискомфортні відчуття в різних 
ситуаціях одержують і ті, хто мають „російськомовну" ментальність 
(наприклад, коли зустрічаються з незвичною їм україномовною 
практикою), і ті, хто мають „україномовну" ментальність (наприклад, 
коли бачать дискредитування й ігнорування своєї мови, що 
проголошена державною). Мовне питання є дуже складною і серйозною 
проблемою. Ці моменти слід також враховувати в нашій практиці. 

Якщо звернутися до історичного досвіду 20-3 0-х років у справі 
українізації та відкриття шкіл для національних меншин, то побачимо, 
що в той період ця робота проводилась більш інтенсивно. Крім 
українських, у Дніпропетровській області було 195 російських шкіл, 260 
німецьких, 51 єврейська, 16 болгарських, 26 грецьких, 9 татарських, 8 
польських, 1 молдавська, 1 чеська, 1 албанська, 1 австрійська. Для 
обслуговування національних меншин в області було створено систему 
професійних закладів. Зокрема, 1 російський технікум, 6 німецьких, 4 
єврейських, 3 болгарських. При вузах і технікумах, професійно-
технічних училищах відкривались окремі відділення, групи для 
національних меншин. 

Систематично проводилися тижні української книжки, передплата 
української літератури, різні заходи серед учнів, учителів, батьків, де 
роз'яснювалась національна політика держави. При відділах 

                                           
1 Національний склад населення України. – К., 1991. –  Ч. 1. – С.  4-14. 
2 Цит. за даними статистичного управління Дніпропетровської області. 
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пропагандистської та культурно-масової роботи губкомів, а потім 
обкомів КП(б) України були створені сектори національних меншин. 

На території області було створено 8 національних районів: 3 
німецьких (Молочанський, Високопільський, Люксембурзький), 2 
єврейських (Сталіндорфський, Ново-Златопільський), 2 російських 
(Камінський, Терпінівський), 1 болгарський (Кодаровський). Кожен 
район мав національні сільські ради. Серед них російських налічувалось 
50, польських 3, єврейських 30, німецьких 78, болгарських 31 тощо. 
Серед чинників, що ускладнювали роботу з  національних культур у 
названий період не останнє місце займали ідеологічні чистки 
учительських, викладацьких кадрів. Слабкою була забезпеченість шкіл 
навчально-методичними матеріалами1. 

Отже, у справі культурно-національного відродження ми маємо 
певний досвід попередніх років. І лише реалістична, зважена і 
послідовна політика щодо цього питання створить сьогодні умови для 
повної реабілітації національних культур. 

У сучасних умовах становлення Української суверенної держави 
необхідно враховувати історичний розвиток, специфіку етносу. 
Історичні традиції, звичаї коріняться в психологічній природі. Кожен 
народ має спільний генетичний корінь. Саме звідси формується 
менталітет кожного народу, що виражається в традиціях, звичаях, 
обрядах, спільності мови. У формуванні української душі тісно 
сплітаються дані біологічного, геопсихічного, історичного, 
соціопсихологічного, культурознавчого чинників. В расовому 
(біологічному) аспекті треба мати на увазі вплив, який мали на генезу 
української людини первісні раси. В геопсихічному чиннику слід 
враховувати вплив клімату на організм, на самопочуття, життєвий 
настрій. Вплив природи, землі, краєвиду на людину був упродовж 
тисячоліть завжди дуже сильний. Геопсихічні реакції людина переживає 
з раннього дитинства. Враження, сприйняття, бажання – усі ці психічні 
стани відбуваються і під впливом природи. Історичний компонент, 
тобто національна історія народу виражається перш за все в його 
історичній долі. Із історичного досвіду нації виростає історична 
свідомість. Соціальні, культурознавчі чинники мають важливе значення 
для вивчення як вроджених, так і придбаних психічних прикмет, від 
яких залежить соціалізація людини, її здатність до створення 
колективів, груп, для збереження етнографічної специфіки, історичної 
пам'яті, звичаїв. 

Сучасні освітні заклади саме через знання і вивчення вищеназваних 
чинників зможуть відродити те цінне, що є в ментальності кожного 
народу. Досвід підтверджує, що без державної підтримки неможливо 
проводити повноцінну роботу щодо відродження національної 
самобутності народів. Так, на Дніпропетровщині маємо 3 єврейські 
школи, ряд єврейських дошкільних закладів. Останнім часом зростає 

                                           
1 Державний архів Дніпропетровської області, ф. 3101, оп. 2, спр. 782, арк. 2 1 1 -

2 1 4 .  
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кількість україномовних шкіл, у вузах здійснюється перехід на 
викладання українською мовою. Національні меншини створили 
культурні товариства. 

Саме на базі демократичних цінностей можливе об'єднання різних 
етносів і регіонів України. В умовах поліетнічності українського народу 
національна самоідентифікація має грунтуватися в першу чергу на 
інституті громадянства, національній культурі та цінностях 
громадянського суспільства. 

Принцип інтеркультурності означає, що в процесі громадянського 
виховання мають забезпечуватися передумови для формування 
особистості на національному грунті й водночас відкритої для інших 
культур, ідей та цінностей. Серед населення, яке проживає на 
Дніпропетровщині, найбільше українців, росіян, німці, білорусів, 
молдован, євреїв. 

Саме освітні заклади допоможуть формуванню громадянської 
самосвідомості, культури міжетнічного спілкування. 

Україна активно інтегрується в європейське та світове 
соціокультурне середовище. Цей процес неможливо здійснити без 
включення в національну культуру цінностей європейського 
співтовариства та загальнолюдських цінностей і пріоритетів. Процес 
культурно-ціннісної інтеграції пов'язаний в першу чергу з подоланням 
імперського мислення, ксенофобії, національно-етнічної ворожості, 
корпоративно-класової та антигуманної моралі. 

Інтеграція України в світовий соціокультурний простір включає нас і 
в глобальний процес змін цінностей та пріоритетів людства. Сучасна 
цивілізація, складовою частиною якої стає Україна, знаходиться на 
зламі епох. Це пов'язано в першу чергу з формуванням 
загальнопланетарної єдності людства, інформаційного суспільства, 
надматеріальної системи цінностей. У рамках громадянського 
виховання ці процеси передбачають, передусім, формування 
планетарної та екологічної свідомості українських громадян. 

Виховання громадянської самосвідомості починає і продовжує 
освіта. Без освіти неможливий всебічний розвиток особистості, 
включення її в систему суспільних відносин. Найважливіша 
закономірність розвитку всієї освітньої системи – єдність таких її 
частин, як навчання й виховання. Поєднання навчання й виховання 
забезпечується насамперед прищепленням школярам і студентам 
навичок самостійного мислення. Оволодівши його культурою, вони 
повинні вміти відбивати як зовнішній світ, так і власне „Я", свій 
інтелектуальний потенціал. На цій основі формується світогляд 
особистості, її моральні норми і соціальна позиція, система ціннісних 
орієнтацій, поглядів, відповідальність перед співвітчизниками, 
Батьківщиною. Тобто громадянська самосвідомість поєднує суспільну 
й приватну сфери. Громадянськість є фундаментальною духовно-
моральною якістю, світоглядною і психологічною характеристикою 
особистості. 

К. Д. Ушинський справедливо підкреслював, що кожне суспільство 
формує свою систему виховання, виходячи не тільки із суспільно-
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політичної необхідності, а й враховуючи національні традиції. Тобто 
воно повинно відображати національну історію і народні традиції, усе 
багатство української демократичної культури, одночасно 
залишаючись вільним від національної обмеженості та винятковості1. 
Це означає: розвивати національну самосвідомість не тільки українців, 
а й представників інших національностей – громадян України. Тут 
неприпустиме адміністрування, перегини, форсування подій. 

У своїй праці „Народження громадянина" В.О.Сухомлинський 
розкриває проблему духовного розвитку дітей та молоді і рекомендує 
нормам моральності присвячувати цикли бесід, творчих зустрічей, 
корисних трудових справ. Погортати сторінки цієї книги – обов'язок 
кожного громадянина. І мудрі слова відомого педагога: „Робіть так, щоб 
людям, які вас оточують, було добре"2, – стануть основою формування 
особистості молодої Української держави. 

На Дніпропетровщині розроблена і функціонує регіональна програма 
громадянського виховання особистості, яка враховує перспективи 
регіоналізації освітньої практики. Специфічними особливостями 
формування громадянської самосвідомості в області слід вважати: 

- поліетнічний склад населення області і великою часткою 
російськомовних громадян України. У зв'язку з цим особливого 
значення набуває той аспект формування громадянської самосвідомості, 
що пов'язаний з формуванням культурно-мовної толерантності, 
відкритості для інших культур, міжнаціонального співробітництва; 

- високий рівень зросійщення регіону і фактичне руйнування 
стихійних механізмів репродукування української культури, особливо у 
великих містах. Це робить необхідним поєднання виховання як способу 
формування національної ідентичності особистості з планомірним 
відродженням української культури в регіоні; 

- урбанізація регіону, значна кількість великих міст. Це робить 
пріоритетною виховну діяльність з формування екологічної свідомості, 
а також культивування цивілізованих форм громадської комунікації;  

- високий статус регіону в країні як одного з найбільш розвинутих в 
економічному, політичному, культурно-освітньому плані. Для 
підтримки статусу освітнього лідера необхідно ініціювати новаторські 
підходи в сфері громадянського виховання, які були б зразком 
діяльності для інших регіонів; 

- успіхи економічних реформ у регіоні. Вони відкривають 
можливість матеріального забезпечення освітньої діяльності. 

Таким чином, будучи складовою частиною модернізаційних 
соціальних реформ в Україні, громадянська самосвідомість виконує не 
лише традиційні функції соціалізації та соціальної адаптації, а й 
забезпечує створення соціокультурного середовища соціально-
економічних реформ, культурно-ціннісного фундаменту української 

                                           
1 Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні // Вибр. пед. твори: В 2  т . –  

К . ,  1 9 8 3 .  –  Т .  2 .  –  С .  9 4 .  
2 Сухомлинський В. О. Народження громадянина // Твори в 5-ти томах. – К., 1979. – Т. 3. 
– С .  76. 
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державності, інтеграції в європейський та світовий соціокультурний 
простір. 
 
 
 

Євсюкова Н.В. (Горлівка) 
 

ПРОФСПІЛКИ І СТРАЙКОВИЙ РУХ УКРАЇНИ  
У ПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ (1991 – 2000 рр.) 

 
Статтю присвячено політичному аспекту страйкового руху в 

Україні у 1991 – 2000 рр. та визначенню ролі профспілкових об’єднань у 
його реалізації. За результатами проведеного дослідження автор 
приходить до висновку, що політичний аспект страйкового руху, 
незважаючи на зусилля певних політичних сил, носив переважно 
опосередкований характер. В останньому є певна заслуга профспілок, 
які, дотримуючись нейтральності у політичних поглядах, утримували 
страйковий рух у межах чинного законодавства. 

 
Більш як тринадцятирічний досвід незалежності України висвітлив 

достатню кількість суспільних явищ, що несли в собі значне політичне 
навантаження. Одним із них є страйковий рух, який свого часу зіграв 
позитивну роль у руйнації тоталітарної системи і, таким чином, сприяв 
утвердженню української державності. З іншого боку, у період 
незалежності він міг зіграти вкрай негативну роль, спрямувавши свої 
руйнівні можливості проти молодої держави.  

У зв’язку з цим досить суперечливою виглядає і діяльність 
професійних спілок, організації непартійної і демократичної за своїм 
первісним призначенням. З проголошенням державної незалежності до 
епіцентру пріоритетів своєї діяльності вони поставили захист соціально-
економічних інтересів трудящих, що безперечно зближувало їх із 
страйковим рухом. За цих обставин глибока економічна криза, що 
охопила країну, потенційно перетворювала їх у силу, спрямовану на 
розхитування засад тієї ж державності.  

Отже, і страйковий рух, і масова громадська організація в перше 
десятиріччя української незалежності несли в собі значний політичний 
потенціал, який міг бути реалізованим далеко не однозначно. При цьому 
принагідно зазначимо, що висунута нами проблема вже знайшла своє 
певне відображення в наукових працях дослідників. Передусім варто 
вказати на вагоме, на нашу думку, дослідження з цієї проблеми  
Анатолія Русначенка «Пробудження: робітничий рух на Україні в 1989 
– 1993 роках» у двох томах1 та монографію А. Саржана «Социально-
экономические и политические процессы в Донбассе (1945 – 1998 гг.)»2. 

                                           
1 Русначенко А. Пробудження: робітничий рух на Україні у 1989 – 1993 роках. – К.: 

КМ ACADEMIA, 1995. – 230 с.; 1995. – Кн. 2: Документи і матеріали. – 376 с. 
2 Саржан А.А. Социально-экономические и политические процессы в Донбассе (1945 

– 1998 гг.). – Донецк, 1998. – С. 162-169.  
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Проблеми стихійності і свідомості страйкової боротьби висвітлюються 
в праці О.Воловодової1. Спробу прогнозування трудових конфліктів 
здійснює І.Кириченко2.  

Не залишився поза увагою дослідників і політичний аспект 
страйкової боротьби. Особливо переконливо, з нашої точки зору, він 
висвітлюється в зазначеній монографії А.Русначенка та в статті 
В.М.Докашенка «Соціально-політичні аспекти причин та наслідків 
літніх шахтарських страйків 1989 року». Зокрема, в останній 
політичний аспект автор вбачає в тому, що «страйкарі опосередковано 
поставили на порядок денний такі питання, які могли бути вирішені 
лише за умови докорінної зміни соціально-політичних відносин у 
державі»3. Проблема політичного аспекту трудових конфліктів була 
порушена також  дослідниками А.Б.Кобяковим, В.О.Рукавишниковим 
та ін. при обговоренні теоретичних проблем соціально-трудових 
конфліктів за «круглим столом», організованим редакцією журналу 
«Социологические исследования» у 1991 р.4 

І все ж таки висвітлення саме політичного аспекту страйкової 
боротьби, місця і ролі в ній професійних спілок не можна визначити 
достатнім, оскільки в згаданих працях увагу, головним чином, 
приділено проблемі виникнення робітничого руху в Україні, його 
функціонуванню як самостійної соціальної сили, дослідженню 
різноманітних аспектів трудових конфліктів тощо. Можливо, через 
зрозумілу упередженість до «привідного паса» з боку дослідників 
останні не вбачали в профспілках серйозної політичної сили і майже 
залишили їх поза увагою. Все вищезазначене і дає нам підстави для 
ретельнішого її вивчення з точки зору сучасного розуміння ситуації. 
Враховуючи, що шахтарі були не лише ініціаторами зародження 
страйкового руху, а й його головною рушійною силою, основна наша 
увага концентруватиметься саме на цьому прошаркові української 
спільноти. 

Зазначена об’єктність дослідження обумовила і його джерельну базу. 
Її складають переважно документальні матеріали періодичної преси, 
архівні матеріали, частина яких до цих пір залишається в категорії 
поточних, програмні документи окремих політичних та громадських 
організацій. Досить широко використовуються і свідчення учасників 
тих подій. 

Метою даної статті є дослідження політичного аспекту страйкового 
руху в Україні в 90-х роках та визначення ролі профспілок у його 

                                           
1 Воловодова В.Е. Шахтерское движение: от стихийного выступления к 

демократической системе самоорганизации // Философская и социологическая мысль. – 
1991. – № 7. – С. 46-53. 

2 Кириченко І. Трудові конфлікти: сутність та прогноз // Політика і культура. – 2001. – 
№ 6. – С. 36-37.  

3 Докашенко В.М. Соціально-політичні аспекти причин та наслідків літніх 
шахтарських страйків 1989 року // Нові сторінки історії Донбасу: Зб. статей. Кн. 9. – 
Донецьк: ДонНУ, 2002. – С. 39.  

4 Теоретические проблемы социально-трудовых конфликтов (Обсуждение за круглым 
столом) // Социс. – 1991. – № 12. – С. 39-47. 
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реалізації. Досягнення ясності в цих проблемах дасть нам можливість 
простежити також розвиток процесу політизації цього громадського 
об’єднання, доцільність якої й до сьогодні залишається дискусійною. 

Починаючи безпосереднє висвітлення проблеми, зазначимо, що 
апріорно ми виходимо з того, що будь-який страйк – це форма 
політичної боротьби. Якщо страйк носить навіть яскраво виражений 
економічний характер, то це не означає абсолютної відсутності в ньому 
елементу політики. Останній, у даному випадку, буде виражатись у 
незгоді з економічною політикою влади. Цю думку не можна визнати 
новою, бо вийшла вона з-під пера Едуарда Бернштейна ще на початку 
ХХ ст. З цього приводу у своїй книзі «Забастовка. Её сущность и 
деятельность» він, зокрема, писав, що будь-який страйк «містить у собі і 
при економічному характері політичне значення»1. Повною мірою ця 
думка знаходить своє підтвердження і в 90-ті рр. ХХ ст., власне, що 
стосується самого страйкового руху, так і профспілок, які ним 
опікуються. 

Політичні складові страйкового руху явно простежуються ще в 
страйку шахтарів 1989 р., який традиційно вважають передднем 
страйків 90-х. Безпосереднім приводом до нього стало погіршення 
соціально-економічної ситуації в країні. Причина ж страйків була 
прихована у кризі всієї економічної системи радянської моделі 
тоталітаризму, наслідком чого й стало загострення соціально-
економічних проблем, що спонукали вибух народного протесту. Тому 
не можна не погодитися з думкою відомого соціолога Ю.Є.Волкова, 
який з цього приводу зазначав, що страйки проходили, у першу чергу, 
«під знаком вимог підвищення заробітної плати і покращення умов 
життя» (переклад автора – Н.Є.)2. Виходить, що в даних умовах гірники 
за допомогою страйків проявили знак протесту проти економічної 
політики, розробленої правлячою партією. Це робить очевидним те, що 
протест був спрямований і проти самої партії, а останнє є не що інше, як 
прояв опосередкованого втручання мас у політику. Таким чином, 
виходить, що сам по собі страйк – дія політична. 

З цієї точки зору, перенесення економічного страйку в політичну 
площину, на нашу думку, є цілком виправданим, що, власне, й 
констатували дослідники ще на початку 90-х рр. Вдало, з нашої точки 
зору, висловився широко відомий свого часу соціолог О.Б.Кобяков, 
який писав, що трудові конфлікти або сприяють збереженню існуючої 
соціально-економічної системи, або руйнують її3. Страйки 1989 р. 
носили економічний характер, де політичний аспект було приховано, 
але вони дали поштовх іншим страйкам, у яких страйкарі ставили 
питання про відставку Президента СРСР, розпуск з’їзду народних 

                                           
1 Бернштейн Э. Забастовка. Её сущность и деятельность. Пер. с немецкого. – СПб., 

1907. – С. 98.  
2 Волков Ю.В. Рабочее движение в условиях перехода к экономике смешанного типа // 

Социс. – 1991. – № 1. – С. 75. 
3 Теоретические проблемы социально-трудовых конфликтов (Обсуждение за круглым 

столом) // Социс. – 1991. – № 2. – С. 39. 
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депутатів, надання конституційного характеру декларації про 
суверенітет України1. 

Відчуваючи явну небезпеку для системи, влада намагалась обмежити 
страйки лише економічними параметрами. У травні 1991 р. було 
прийнято  Закон «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)», що регламентував страйковий рух аж до 1998 р. У ньому, 
зокрема, страйк визнавався «крайнім засобом вирішення колективного 
трудового спору (конфлікту)». Права його проведення позбавлялись 
трудівники багатьох галузей і, головне, ст. 9 Закону прямо визнавала 
незаконними страйки «за політичними мотивами, у тому числі, з 
вимогами про розпуск або зміну порядку діяльності вищих органів 
державної влади, відставку їх керівників або керівників держави»2. 

Проголошення незалежності України у 1991 р. не вирішило 
соціально-економічних проблем, які залишились з часів СРСР, а 
навпаки, загострило їх, що, у свою чергу, викликало загострення 
політичної ситуації в країні. Головною формою соціального протесту 
робітників залишився всім уже знайомий захід – страйк. Загалом 
страйки проходили за відпрацьованою схемою попередніх років, з 
яскраво вираженим соціально-економічним змістом та латентною 
політичною спрямованістю. 

Іншу роль у страйковій боротьбі на початку 90-х рр. починають 
відігравати й профспілки, які на цей час уже розкололись на традиційну 
та незалежну частини. Якщо у страйках кінця 80-х вони залишались 
осторонь і основну роль відігравали страйкові комітети, то на початку 
90-х рр. ситуація змінилась. Ми володіємо достатньою кількістю фактів, 
що засвідчують, що в цей час профспілкові комітети в співробітництві зі 
страйковими комітетами допомагали робітникам сформулювати вимоги 
та організувати страйки. 

Наприклад, під час страйку в 1993 р. Горлівською міською 
координаційною радою (страйккомом) та Горлівським територіальним 
комітетом профспілки робітників вугільної промисловості був 
викладений цілий ряд вимог трудових колективів підприємств, 
організацій та установ м. Горлівки Донецької області, які відбивали 
соціально-економічний та політичний зміст. До соціально-економічних 
ми віднесли, у першу чергу, такі вимоги, як своєчасна виплата 
заробітної плати та встановлення її мінімального розміру на рівні не 
нижчому від офіційно визначеної межі малозабезпеченості, зміна 
системи оподаткування підприємств, нормалізація роботи виробництва, 
встановлення державного контролю за цінами на основні продукти 
харчування та товари народного споживання тощо3. 

                                           
1 Держархів Донецької області, ф. Р – 6777п, оп. 1, спр. 173, арк. 1. 
2 Закон СССР «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)» 

// Известия. – 1991. – 31 мая. 
3 Материалы по забастовке. 1993 – 1994. Требования трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений г. Горловки Донецкой области (июнь 1993 г.) // 
Поточний архів профспілкового комітету в/о «Артемвугілля».  
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У наведеному прикладі політичний аспект страйку глибоко 
прихований за ланцюгом економічних вимог, але це не означає, що він 
був відсутній. Просто він мав опосередковане вираження. І виявлявся 
він, як до речі і в 1989 р., у протесті проти урядової економічної 
політики. Іншими словами, страйк був формою протесту проти 
економічної політики уряду. 

Однак крім опосередкованого політичного вираження, мали місце і 
страйки, де політичний аспект превалював. З нашої точки зору, вони 
здатні були завдати непоправної шкоди українській державності. Якщо 
у 1989 р. політичні вимоги страйкарів означали прагнення народу 
позбутися панування тоталітарної системи, то вимоги донбаських 
гірників, скажімо, на початку 90-х рр. про проведення референдуму 
довіри до Верховної Ради, до Президента України та Кабінету 
Міністрів1, створювали загрозу руйнування української державності ще 
на ґрунті підвалин. 

Останнє об’єктивно ставить проблему стихійності і свідомості в 
робітничому русі. За нашим переконанням, страйковий рух початку   
90-х носив стихійний характер. На той час жодній політичній партії чи 
громадській організації не вдалося його очолити, тим більше об’єднати 
його під знаменами своєї ідеології. Мала місце відверта й неприхована 
боротьба за робітництво з метою подальшого захоплення влади як на 
місцевому рівні, так і в її вищих ешелонах. 

Найбільше шансів приборкати робітничу стихію мали професійні 
спілки. По-перше, у центр своєї діяльності вони поставили соціальний 
захист трудівників, тобто злободенні проблеми тогочасного 
українського буття. По-друге, це прагнення профспілок до застосування 
політичних методів діяльності. Активізувало цей вид профспілкової 
діяльності, на нашу думку, скасування у 1993 р. права профспілок на 
законодавчу ініціативу. Отже, профспілкова діяльність одночасно 
уособлювала в собі проблеми і соціальні, і політичні. 

Однак не маючи достатнього досвіду політичної боротьби, 
професійні спілки змушені були шукати союзника. Потенційно ним 
могла стати будь-яка політична партія, яка за своїми політичними 
уподобаннями найближче стояла до цієї масової громадської 
організації, хоч для профспілок ставала актуальною проблема 
збереження власного політичного кредо. Виникла загроза стати 
інструментом у політичній грі політичної партії, для якої цінність 
профспілок могла полягати лише в їх потенційних електоральних 
можливостях та в тому, що вони мали певний вплив на робітничий, у 
тому числі й страйковий рух. Приборкати робітничий рух, спрямувати 
його в русло власних політичних інтересів на той час означало отримати 
ключі від владних коридорів. 

Свідченням цьому може слугувати архівний документ ЦК Компартії 
України, що зберігається в Центральному державному архіві 

                                           
1 Материалы по забастовке. 1993 – 1994. Требования трудовых коллективов 
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громадських об’єднань України під назвою «Про третю нараду 
представників страйкових і робітничих комітетів України». Цей 
документ є, по суті, звітом завідувача відділу зв’язків і Радами народних 
депутатів, політичними і громадськими організаціями ЦК Компартії 
України О.Смолянникова. У ньому названий партійний чиновник 
стверджує, що голови страйккомів у ряді областей, як правило, є 
активістами Руху. А осередок Української республіканської партії 
(УРП) Новоград-Волинського автопідприємства, трудовий колектив 
якого страйкував, консультував і фактично спрямовував роботу 
страйкового комітету1.  

Для нас цей документ цікавий тим, що він, по-перше, засвідчує 
спробу самої Компартії перехопити ініціативу у страйковому русі (адже 
це вже третя нарада страйкомів, яку проводив ЦК цієї партії). І, по-
друге, констатує таку ж активність з боку інших політичних партій. 
Отже, документ засвідчує пряме втручання згаданих політичних партій 
у діяльність страйкового руху та спроби її контролю. Ситуація 
вимальовується ще виразніше, якщо до цього додати, що на зазначеній 
компартійній нараді з усією серйозністю оговорювалась проблема 
«Страйковий рух – реальний важіль впливу на існуючу владу»2. 

Влучно оцінив такі спроби вже цитований нами соціолог 
О.Б.Кобяков. Він передбачав два напрями подальшого розвитку подій. 
«У першому випадку, – зазначав він, – партії контролюють робітничий 
(у тому числі й страйковий) рух та використовують його у своїх цілях, в 
іншому він розвивається самостійно»3. Ми схильні думати, що в Україні 
він розвивався за останнім сценарієм, передусім через політичну 
активність профспілок, яка не дозволяла будь-якій політичній партії 
заволодіти страйковим рухом, хоча й самі профспілки були предметом 
впливу з боку політичних партій. І це відбувалося в умовах, коли 
страйковий рух щороку політизувався все більше, чому сприяли й самі 
профспілкові об’єднання, а також загальний високий рівень політичного 
тла в країні. Останній характеризувався інтенсивним зростанням 
активності нових політичних партій, більшість з яких намагалася 
залучити собі в союзники профспілки, як проміжну ланку до 
робітничого і страйкового руху. З огляду на сказане, профспілки могли 
бути просто інструментом, за допомогою якого політична партія могла 
керувати робітничою стихією. 

Для підтвердження нашої гіпотези проаналізуємо позиції окремих 
політичних партій щодо страйків та профспілок. Варто зазначити, що і в 
період незалежності ситуація в характері взаємовідносин політичних 
партій із професійними спілками мало чим відрізнялася від кінця 80-х. 
Підтвердимо це положеннями з програмних документів різних 
політичних партій. Це допоможе нам довести, що для деяких 
політичних партій і профспілки, і страйки, як одна з форм їх практичної 

                                           
1 ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 32, ч. ІІІ, спр. 2768, арк. 99. 
2 Там само, арк. 98. 
3 Теоретические проблемы социально-трудовых конфликтов (Обсуждение за круглым 

столом) // Социс. – 1991. – № 2. – С. 39. 
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діяльності, виступали лише засобом досягнення власних політичних 
цілей. Враховуючи умовність поділу партій на «правих» і «лівих» та 
об’єктивність нашого аналізу, представником перших ми обрали 
Конгрес українських націоналістів (КУН), партій лівої орієнтації – 
Соціалістичну партію України (СПУ), у центр же поставили Народно-
демократичну партію (НДП). 

У Програмі КУН йдеться про те, що він «змагається за право 
формувати професійні спілки як засіб поліпшення економічних і 
соціальних умов… та право на страйки у визначених законом межах»1. 
Таким чином, у своїх документах КУН відкрито заявляє про те, що у 
профспілках він вбачає лише засіб для реалізації своїх програмних 
цілей, для чого буде в нагоді й такий метод діяльності, як страйки. 

У Програмі СПУ прямо вказується на те, що такі масові організації 
трудящих, як профспілки, трудові колективи, різні громадські 
об’єднання, особливо молодіжні, повинні стати основною сферою 
ідеологічного впливу партії2. Цілком зрозуміло, що, згідно з 
програмним документом, Соціалістична партія без натяків на 
самостійність профспілок вбачає в них горезвісний «привідний пас до 
широкої маси трудящих». І, очевидно, особливу роль цей пас може 
зіграти в разі страйкової активності робітників, коли вони найбільш 
вразливі та піддаються впливу ідеологій. 

Народно-демократична партія, займаючи центристську позицію, без 
будь-яких маскувань своїх намірів у програмних документах в основі 
взаємовідносин з профспілками проголошує співпрацю3. 

Підсумовуючи сказане, можемо відзначити, що партії всіх 
політичних орієнтацій виявляють високий ступінь зацікавленості у 
профспілах, але як у засобі реалізації своїх програмних завдань, що 
може бути ключем до соціальних груп населення, у тому числі й до 
страйкового руху. Винятком може бути хіба що Народно-демократична 
партія, яка, орієнтуючись на співпрацю з профспілками, потенційно 
могла виступати їх союзником, хоча доцільність такого припущення 
може підтвердити лише ретельне дослідження практичної діяльності 
НДП. 

Отже, навіть попередній аналіз дає підстави дійти висновку, що 
профспілки, а з ними і страйки, рядом політичних партій розглядались 
як «козирна карта» в руках різних політичних сил. Це повною мірою 
підтверджують випадки безпосереднього втручання політичних партій у 
діяльність страйкарів, намагання спрямовувати їх відповідно до 
власного бачення проблеми. 

З цієї точки зору, прикладом може стати політичний червневий 
страйк донецьких шахтарів 1993 р., початком якого стала зупинка 
кількох шахт у Донецьку. Їхні політичні вимоги стосувалися надання 
регіональної самостійності Донбасу, проведення референдуму про 

                                           
1 Конгрес українських націоналістів. Програма. Статут. – К., 1993. – С. 9. 
2 Програма Соціалістичної партії України. – К., 1994. – С. 22. 
3 Декларація, програма, статут Народно-демократичної партії України. – К., 1996. – 

С. 9. 



Україна – суспільство 
 

 127

недовіру парламенту та Президенту1. Цікаві спостереження з цього 
приводу зробив дослідник проблеми А. Русначенко. Він зазначає, що 
«не менше, ніж тим, хто йшов вулицями та стояв на площах, страйк був 
потрібен диктаторові базових галузей індустрії, ВПК, старій партійно-
радянській номенклатурі в цілому».  

З політичних партій, які підтримали названий страйк, була 
соціалістична і комуністична партії. З точки зору А.Русначенка, остання 
не випадково провела свій з’їзд, коли страйк знаходився у стані 
підйому. Соціалісти, які організували свій мітинг у Луганську, теж 
намагалися об’єднати свої зусилля з шахтарями. Не стояли осторонь і 
керівники обласних рад ФПУ (Федерація профспілок України) та їх 
структур на місцях, які закликали до страйку, за словами того ж 
А.Русначенка, «були особливо активними у висуненні політичних 
вимог»2.  

Нерідко акції протесту організовувалися з метою загострення 
передвиборної боротьби та партійної агітації. У зв’язку з цим вартий 
уваги приклад, наведений у Донецькій обласній газеті «Жизнь» у 
листопаді 1998 р. Мітинг, організований гірниками, на думку 
кореспондента, носив наполовину передвиборний характер, а 
«більшість ораторів прямо закликали голосувати за представників 
компартії»3. 

Мали місце також факти використання акцій протесту з метою тиску 
на професійні спілки. Так, під час всеукраїнської акції протесту 18 
березня 1999 р. на мітингу одна з виступаючих, маляр-штукатур, голова 
сільського осередку комуністів Галина Лазуркевич вимагала від 
профспілок визначитися з політичними «супутниками», мотивуючи це 
тим, що, власне, з економічними вимогами профспілкові акції 
«пробуксовують»4. 

На нашу думку, профспілки опинились у досить скрутній ситуації. З 
одного боку, як захисники інтересів трудящих вони не могли 
відмежуватися від участі в страйковому русі. Тим більше, що соціально-
економічне становище в регіонах часто-густо давало для цього всі 
підстави. З іншого боку, вони перебували під постійною загрозою того, 
що організовані ними акції будуть використані в інтересах тих чи інших 
політичних сил, які іноді штовхали страйкарів на кардинальні заходи. 
Взяти, хоча б, події літа 1996 р, коли були одночасно перекриті дороги 
та зупинилися шахти. Тому, з точки зору організованості такої 
масштабної акції, ми погоджуємось з головою Незалежної профспілки 
гірників Донбасу М.Волинко, який у статті «Донецкий стачком – в 

                                           
1 Романенко Е. Донецкий стачком: «Нам не нужны президент и народные депутаты, 

которые не слышат своего народа» // Киевские ведомости. – 1993. – 11 июня. – С. 2. 
2 Русначенко А. Робітничий рух і все навколо нього // Сучасність. – 1994. – № 2. – 

С. 97. 
3 Мартынов М. Красных знамен не было, звучали «красные речи» и откровенная ложь 

// Жизнь. – 1998. – 6 ноября. – С. 1. 
4 Фурманюк Е. Массовость, организацию и напор продемонстрировали шахтеры 

Донбасса 18 марта 1999 года // Шахтер Украины. – 1999. – № 7 – 8 (117 – 118) – С. 2. 
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зеркале правды» змушений був говорити про ці події як про «завчасно 
сплановану акцію»1. 

Але наведений приклад був скоріше винятком із правил, ніж самим 
правилом. Жодній політичній партії не вдалося підпорядкувати собі 
робітничий і (як його складову) страйковий рух. Професійні спілки 
через ряд причин теж не змогли його очолити. У кращому випадку вони 
змушені були організовувати страйки, перебуваючи під тиском 
обставин та страйкових комітетів. Крім того, була порушена єдність цієї 
громадської організації, що заважало координації дій. Наприклад, у 
1999 р. у Красноармійську, що в Донецькій області, дві профспілки –  
Профспілка працівників вугільної промисловості і Незалежна 
профспілка гірників оголосили одночасно про дві акції протесту. В 
результаті не відбулося жодної2.  

Однак незважаючи на всі політичні та соціально-економічні 
перешкоди, у 1991 – 2000 рр. можна простежити певну динаміку 
розвитку процесу страйкової активності робітників, який відтворено у 
нижченаведеному графіку3. На вертикальній осі координат позначено 
кількість підприємств України, робітники яких брали участь у страйках. 
Якщо зважити на дані графіка, то вимальовується стрибкоподібний 
характер страйкової активності робітників, що досягала свого апогею у 
1992, 1994 та 1996 рр. 

Графік чітко демонструє, що навіть у вказані роки найбільшої 
активізації страйкового руху простежується тенденція до падіння 
кількості страйкуючих підприємств. Сплески страйкової активності 
робітників ми можемо пояснити загостренням соціально-економічної 
ситуації в країні. Економічний аспект страйкового руху знайшов своє 
вираження у вимогах, що стосувалися, зокрема, наступних проблем: 
масові порушення норм трудового законодавства та діючих тарифних 
угод; заборгованість із заробітної плати, грошове забезпечення, пенсії, 
стипендії, інші соціальні виплати. У зв’язку з цим ще раз підкреслимо, 
що соціально-економічні проблеми досить часто, якщо не завжди, 
ставали причиною актуалізації політичних мотивів серед страйкарів. 

Тенденція ж до падіння страйкової активності, на перший погляд, 
мала б вказувати на стабілізацію економічного стану країни. І це дійсно 
так. Проте ми схильні припуститись думки, що тут не останнє значення 
мала ліквідація підприємств. Робітники, як на нашу думку, опинялися 
поза профспілковим впливом, а звідси й зниження кількості 
підприємств та кількості організованих страйків. 

                                           
1 Волынко Н. Донецкий стачком – в зеркале правды // Мы и закон. – 1997. – 12 мая. – 

С. 10. 
2 Винниченко О. Небо знову розтинають блискавиці. Правда, поки що профспілкові // 

Донеччина. – 1999. – 13 травня. С. 1.  
3 Графік складено за даними: Профспілковий рух в Україні: нова соціальна роль, стан 

та перспективи розвитку / Осовий Г.В. – 2001. – С. 22; Про практику застосування 
примирних процедур у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) // Людина і 
праця. – 1995. – № 4; Соціально-трудові відносини: дійсність і прогнози // Профспілки 
України. – 2000. – № 3. – С. 18-19; Суспільство: шлях до спокою // Профспілки України. – 
2000. – № 1. – С. 30. 
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Графік 
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Кількість підприємств

 
Не останню роль у зниженні страйкової активності зіграло певне 

реформування законодавчої бази страйку. Лише 3 березня 1998 р. 
Верховною Радою України був прийнятий новий Закон України «Про 
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», який, 
здавалося б, мав надати можливість робітникам реалізувати своє право, 
закріплене за ними в Конституції, у якій, зокрема, проголошується: «Ті, 
хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і 
соціальних інтересів»1. 

Проте новий Закон укладено таким чином, щоб ускладнити 
процедуру організації страйків. Чого, наприклад, варте таке положення, 
що жодна з двох профспілок на підприємстві (якщо вони там є) не може 
провести страйк самостійно, а лише за умови спільної домовленості2. На 
нашу думку, це намагання влади використати конфронтацію між 
традиційними та незалежними профспілками, щоб не допустити 
страйків. Отже, маємо ще один, хоч дуже своєрідний вияв участі 
профспілок у політичній боротьбі. З огляду на сказане стає зрозуміло, 
чому із нового закону вилучено положення про визнання незаконним 
страйку за політичними мотивами. 

Максимальне затухання амплітуди коливання страйкового  руху у 
2000 р. не означає, що від нього повністю відмовились як від засобу 
вирішення економічних та політичних проблем. Про це свідчать, 
                                           

1 Конституція України – основа реформування суспільства. – Х.: Право, 1996. 
2 Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 

від з березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. 1998. – № 34. – Ст. 7. – С. 675. 
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зокрема, вимоги про відставку Президента та уряду, що лунали під час 
акції протесту 18 березня 1999 р. та на прес-конференції гірників у 
червні 2000 р.1 Однак на нашу думку, як засіб боротьби за соціальні 
права такі акції вже не були перспективними. Тоді, скоріше за все, 
тривале збереження політичного аспекту страйкового руху було 
необхідне політичним силам для протистояння владній системі. 

Таким чином, аналіз поставленої проблеми дає підстави для певних 
висновків. По-перше, політичний аспект страйкового руху у 1991 – 
2000 рр. у своїй більшості носив переважно опосередкований характер. 
Ті ж акції, у яких політичні вимоги висувались безпосередньо, були 
результатом дій певних політичних сил, що намагалися вирішити свої 
проблеми діями страйкарів. По-друге, простежується явне намагання 
політичних партій очолити страйковий рух з метою подальшої 
маніпуляції його можливостями. По-третє, професійним спілкам 
загалом вдавалося дотримуватися нейтральності у політичних поглядах, 
що давало можливість утримувати страйковий рух у межах чинного на 
той час законодавства, що сприяло зміцненню і подальшому розвитку 
української державності. 
 
 
 

Васютинський В.О., Калачнікова Л.М. (Київ) 
 

ПАРТІЙНО-ІДЕОЛОГІЧНІ НІШІ  
В ПОЛІТИКО-СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ  

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Результати психосемантичних досліджень політичної свідомості 

громадян України та активістів політичних партій дають підстави 
визначити три найбільші ніші в політико-семантичному просторі 
сучасного українського суспільства – соціал-демократичну, націонал-
комуністичну, ліберально-проросійську. Саме ці сукупності політико-
ідеологічних позицій не мають належного охоплення наявними 
партійними структурами й організаційної репрезентації в громадсько-
політичному житті суспільства. 

 
Однією з головних, якщо не найголовнішою, соціально-

психологічних функцій політичних партій є вираження й артикуляція 
наявних у суспільстві політико-ідеологічних поглядів і настроїв. 

Навіть щонайвищий рівень політичної активності та ступінь 
партійної організації не гарантують партії успіху, якщо проголошувані 
нею гасла і практичні справи не викликають зацікавлення більш-менш 
значної частини суспільства, не відображаються певною частиною 
електорату як цінні й значущі. Натомість шанси партії на успіх різко 

                                           
1 Фурманюк Е. Массовость, организацию и напор продемонстрировали шахтеры 

Донбасса 18 марта 1999 года // Шахтер Украины. – 1999. – № 7 – 8 (117 – 118). – С. 2; 
Чмиль Е. Вспомнить все… // Донецкие новости. – 2000. – 13 – 14 июля. – С. 7.  
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зростають, коли її ідеї істотно відповідають змістові масової свідомості, 
хвилюють і привертають увагу достатньо великої кількості її носіїв і, 
по-друге, якщо партія здатна донести свої ідеї до мас у прийнятному та 
привабливому вигляді. 

Кільканадцятирічний досвід багатопартійної системи в Україні 
переконливо показав соціально-психологічну неефективність цілковитої 
більшості створених партій. Сьогодні на українському політичному 
видноколі більш-менш активно функціонує півтора-два десятки партій.  

Проте навіть в умовах кількісного перенасичення політичного 
простору партіями мають місце досить істотні ляку́ни в охопленні 
партійною структурою багатьох поширених у суспільстві політико-
ідеологічних позицій. І йдеться не тільки про порівняно нечисленні 
маргінальні (у політичному відношенні) групи населення, а й про 
кількісно значні суспільні сегменти, що становлять чималу частку 
електорату, але не мають належної партійно-ідеологічної 
репрезентованості. Тому метою статті є порівняльний аналіз стану й 
змісту масової політичної свідомості і соціально-психологічних 
параметрів партійно-ідеологічного спектру сучасної України. 

В основу такого порівняння покладено результати моніторингу 
масової політичної свідомості, що здійснює Інститут соціальної та 
політичної психології АПН України з 1994 р., і розроблену на їх 
підставі модель політико-семантичного простору сучасного 
українського суспільства1. 

Основу моделі становлять два фактори, що виділилися внаслідок 
відповідної кількісної обробки отриманих даних і майже незмінно рік у 
рік виявляються провідними. Зміст першого фактора визначається 
оцінкою висловлювань, що виражають ставлення респондентів до 
економічних та ідеологічних реформ (його названо “Реформаторські 
настрої – Антиреформаторські настрої”). Друга група висловлювань 
утворює фактор, що названо “Патріотичні настрої – Проросійські 
настрої”. Його зміст стосується проблем державної незалежності 
України, відносин із Росією, орієнтації України на Схід чи на Захід 
тощо. А центральним є мовне питання: чи то українська одномовність, 
чи то українсько-російська двомовність.  

Простір побудованої моделі відображає істотну множинність 
політико-ідеологічних постав українських громадян: індивідуальні 
позиції респондентів заповнюють усю площину моделі, але, зрозуміло, 
із різною густотою. 

Процедура обробки даних дає змогу визначати загальноусереднені 
позиції в моделі як усієї вибірки, так і окремих груп респондентів. 
Модель наочно показує (хоч і не поступальний, а доволі плутаний) рух 
масової свідомості від лівих (антиреформаторськи-проросійських) до 
правих (реформаторськи-патріотичних) політико-ідеологічних настроїв. 

                                           
1 Див.: Психологія масової політичної свідомості та поведінки / Відп. ред. 

В.О.Васютинський. – К.: ДОК-К, 1997; Васютинський В.О., Калачнікова Л.М. Етнічні 
параметри розвитку політичної свідомості громадян України // Українознавство. – 2002. – 
Ч. 1-2. – С. 184-187. 
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Доволі стабільними є позиції, що їх займають у просторі моделі 
групи респондентів, виділені за соціально-демографічними ознаками.  

Найменші відмінності спостерігаються за ознакою статі: узагальнена 
“чоловіча” позиція перебуває дещо правіше, а “жіноча” – трохи лівіше 
від позиції всієї вибірки. 

Стабільними є й вікові відмінності: молодь має виразно праві 
(правоцентристські) погляди, представники старшого покоління загалом 
перебувають у лівому крилі політичного спектру, громадяни середнього 
віку займають місце трохи правіше від позиції всієї вибірки.  

Із трьох найчисленніших соціально-професійних груп – робітників, 
інтелігенції та пенсіонерів – перші й другі займають позиції, близькі до 
усередненої, при цьому інтелігенція перебуває дещо правіше, а 
робітники – лівіше. Пенсіонери опиняються далеко зліва (як загалом 
група старших віком респондентів). 

Серед інших, не таких численних груп, виділених за родом занять, 
особливу увагу привертають три. По-перше, це студенти, яким 
притаманні виразно праві та правоцентристські погляди. По-друге – 
працівники сільського господарства, у яких помірні антиреформаторські 
настрої поєднуються з помірним переважанням настроїв патріотичних 
(відтак саме цій групі найбільше притаманні “націонал-комуністичні” 
погляди, хоча сумнівно, що її представники таку свою особливість 
рефлексують). По-третє, позиція групи підприємців характеризується 
стійкою прихильністю до реформаторських поглядів і коливаннями за 
шкалою патріотизму, де вона “дрейфує” між нейтральною і помірно 
проукраїнською.  

Що стосується настроїв жителів різних за величиною та 
адміністративним статусом населених пунктів, то основні відмінності 
простежуються між селянами (помірно антиреформаторські та помірно 
патріотичні настрої) і мешканцями обласних центрів (помірно 
реформаторські та помірно проросійські настрої). А ось виразно ліві 
антиреформаторськи-проросійські постави жителів інших великих міст 
пояснюються не так урбаністичним, як регіональним чинником: великі 
міста зосереджено переважно на Сході. 

А найбільш значущими є саме регіональні відмінності. 
Найправішими (патріотично-реформаторськими) виявляються погляди 
жителів Галичини (Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська 
області). Дещо менш праві переконання мають жителі інших західних 
областей (Волинська, Закарпатська, Рівненська, Чернівецька) та кияни. 
У Правобережному Центрі (Вінницька, Житомирська, Київська, 
Кіровоградська, Хмельницька, Черкаська області) переважають помірні 
патріотичні настрої на тлі невизначеності за реформаторськи-
антиреформаторською шкалою. У мешканців Північного Сходу 
(Полтавська, Сумська, Чернігівська області) спостерігається явне 
переважання антиреформаторських постав і невизначена позиція за 
шкалою патріотизму.  

Позиції чотирьох південно-східних регіонів розташовуються в лівій 
частині політичного спектру. Особливо “лівими” (антиреформаторськи-
проросійськими) є Донбас (Донецька, Луганська області) та 
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інші східні (Дніпропетровська, Запорізька, Харківська) області. 
Порівняно менш антиреформаторським та помірно проросійським 
виявився Південь (Миколаївська, Одеська, Херсонська області). На 
цьому тлі помітно виразнішими реформаторськими настроями 
відзначається Крим (АР Крим, м. Севастополь), де вони поєднуються з 
істотно проросійськими поставами.  

Результати досліджень показують наявність вагомих відмінностей 
між позиціями представників основних етнічних груп України – власне 
українців, росіян та інших. Ці позиції розрізняються насамперед за 
фактором патріотизму. Українці, зрозуміло, виявляють порівняно 
найвищий рівень патріотичних постав, при цьому підтримка 
незалежності є відчутно сильнішою, ніж підтримка україномовності 
(своєрідним “ідеалом” для багатьох є незалежна російськомовна 
Україна). У настроях росіян поєднуються помірна прихильність до 
“всього українського” та яскраво виражені симпатії до “всього 
російського”. Представники інших етносів займають проміжну позицію 
між українцями й росіянами, але якщо раніше сукупна позиція цих 
респондентів була ближчою до позиції росіян, то останнім часом вона 
наблизилася до позиції українців.  

Водночас респондентам із цієї групи найбільше притаманні 
реформаторські постави за шкалою реформаторських-
антиреформаторських настроїв. До реформаторського полюса шкали 
тяжіють, хоч і помірковано, й етнічні українці. Натомість росіяни 
виявляються найменш реформаторською групою. 

Описана модель має відкритий характер і допускає включення в неї 
та визначення в ній місця будь-яких інших груп респондентів, опитаних 
за аналогічним психосемантичним питальником. У такий спосіб 
опитувалися активісти окремих політичних партій, а відтак були 
визначені місця цих партій у політико-семантичному просторі 
українського суспільства, установлено кількісні та якісні 
характеристики їх потенційного електорату – тієї частини виборців, яка 
найвиразніше тяжіє до позицій і поглядів, які займають і висловлюють 
представники тієї чи іншої партії. Показники партійних груп було 
відображено в моделі, що стало підставою для порівняння партійних 
позицій і параметрів масової політичної свідомості.  

Насамперед треба зазначити, що партії найістотніше розподілилися 
за шкалою “ліві-праві”. Ці співвідношення склалися в такий спосіб, що 
на правому, реформаторськи-патріотичному крилі густо розташувалося 
найбільше партій – правоцентристських, націонал-демократичних, 
“рухівських”, а на лівому крилі – кілька партій антиреформаторськи-
проросійських. Позиції частини партій, здебільшого провладних, 
нещільно заповнювали центральну частину моделі.  

Водночас практично незаповненими залишилися два сегменти 
політико-семантичного простору, що відображають настрої 
реформаторськи-проросійські та антиреформаторськи-патріотичні. Саме 
в цих ділянках моделі та ще на позиції, дещо лівішій від центру, і 
містяться три основні партійно-ідеологічні ніші – сукупності політико-
ідеологічних позицій, що мають значну кількість прихильників серед 
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Найдужче в політико-ідеологічному просторі відчувається брак 
партій соціал-демократичного спрямування. На сьогодні соціал-
демократична ідеологія має потенційно найбільше прихильників в 
українському суспільстві. Масова свідомість перестала бути істотно 
лівою, власне, комуністичною чи навіть соціалістичною, а переважають 
помірковані ліві погляди, зорієнтовані радше на соціальний захист, 
регульовану демократію і множинність форм власності, ніж на суто 
державну економіку й тоталітарне панування лівої ідеології. 

Отже, саме на позиціях політико-ідеологічного центру і 
поміркованих лівих перебуває відносна більшість українських громадян 
з багатьох соціально-демографічних груп. І саме такі позиції не мають 
достатньо адекватного відображення в наявній партійній структурі.  

Причина полягає, по-перше, у тому, що серед кількох українських 
партій, що називають себе соціал-демократичними, фактично немає 
таких, що наполегливо й послідовно обстоюють, власне, соціал-
демократичні погляди.  

По-друге, важливу роль відіграє сама масова свідомість, що 
здебільшого не рефлексує своєї “соціал-демократичності”, а інтуїтивно 
реагує на привабливі для неї заклики та обіцянки. Тому й “соціал-
демократична” назва партії не дістає в масових настроях відчутного 
емоційного відгуку.  

Серед провідних політичних партій описану соціал-демократичну 
нішу до певної міри охоплює соціалістична партія О.Мороза (хоча 
відповідний імідж має не так партія, як її лідер). Певні зусилля в цьому 
напрямі виявляють партії правоцентристські, і ці намагання 
найпомітніше втілюються в постаті їхнього лідера В.Ющенка. Низка 
провладних партій, що займають позицію між лівим і правим крилом 
партійного спектру, теж поширює свій вплив на частину громадян із 
соціал-демократичного сегменту. Проте на тлі домінуючої недовіри до 
влади у них мало шансів істотно підвищити рівень своєї популярності.  

В умовах, що склалися, найбільше можливостей привернути на свій 
бік кількісно значний соціал-демократичний прошарок суспільства мав 
би блок лівоцентристських, центристських і правоцентристських партій 
(від Мороза до Ющенка). 

Друга, не заповнена партіями ніша – націонал-комуністична. Її дещо 
примарна і ніким чітко не сформульована ідея – це самостійна 
соціалістична Україна. З-поміж соціально-демографічних груп 
відповідні погляди найвиразніше імпонують сільським жителям, 
працівникам сільського господарства та загалом мешканцям 
центрально-північних аграрних регіонів (порівняно патріотичнішого 
Правобережного Центру та «антиреформаторського» Північного 
Сходу). 

Серед політичних партій не виявилося жодної, якій можна було б 
приписати націонал-комуністичну ідеологію. Із протилежних сторін 
тяжіють до неї аграрна партія, що є досить патріотичною, але не досить 
реформаторською, і соціалістична партія – досить антиреформаторська, 
але не досить патріотична.  
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Ще одне цікаве явище: порівняно близькими до націонал-комуністів 
є позиції представників крайніх правих партій. Ці дві ідеологічні групи 
є подібними за двома важливими характеристиками. По-перше, ідеться 
про прихильність до українського патріотизму: у крайніх правих вона 
вища, у націонал-комуністів дещо нижча; по-друге, їхні позиції 
зближуються за рахунок підтримки розмаїтих форм державного 
регулювання економіки, політики, громадського життя: до такої 
підтримки більше схильні націонал-комуністи, проте не цураються її й 
крайні праві (відрізняючись у цьому від націонал-демократів). 

Третя партійно-ідеологічна ніша охоплює громадян, прихильних 
водночас до ідей ринкового лібералізму та до підтримки всілякого роду 
російських впливів в Україні. До таких позицій найпомітніше тяжіє 
російськомовна інтелігенція, жителі великих міст Сходу, кримчани, 
частина підприємців, представники найзаможніших верств населення.  

Загалом ця частина політико-семантичного простору є нечисленною, 
проте не “безлюдною”. На українській політичній сцені час від часу, а 
особливо перед виборами, з’являються партії, зорієнтовані на 
відповідний електорат, проте жодна з них не отримувала більш-менш 
істотної підтримки. Можливо, через брак яскравих, харизматичних 
лідерів, а можливо, через те, що в їхніх програмах і передвиборних 
гаслах надмірно акцентувалася проблема російськомовності, давно 
змонополізована лівими партіями.  

Зрозуміло, що крім трьох описаних сегментів масової свідомості є 
чимало інших, не таких численних, але які теж можуть претендувати на 
віддзеркалення притаманних їм поглядів у партійному спектрі сучасної 
України. Наявність певних поглядів і настроїв у суспільстві – це 
найкраща соціально-психологічна гарантія успіху політичної сили, яка 
мала б забезпечити громадянам належне організаційне оформлення 
їхніх устремлінь. Натомість партії, створені без урахування стану 
масової свідомості, на основі ситуативних чи вузькогрупових інтересів, 
не мають позитивної перспективи і можуть претендувати хіба що на 
роль чужорідного тіла в політичному просторі суспільства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Україна – суспільство 
 

 137

 
Сахань О.М. (Харків) 

 
ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ  

В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

 
У статті висвітлюються проблеми прав людини в умовах 

трансформації політичної системи сучасної України. Автор 
переконаний, що для того, щоб стати реальними, права людини в 
Україні потребують юридичної конкретизації та матеріально-
фінансового забезпечення. 

 
Права людини – це універсальна цінність, що дає можливість 

“вимірювати” всі важливі явища та події, які відбуваються в суспільстві 
та в світі. Перед людством на початку ХХІ ст. стоять важливі проблеми 
– збереження миру, тривкого розвитку, здорового навколишнього 
середовища для сучасного та майбутніх поколінь, збереження 
культурної спадщини людства, боротьба з голодом та убозтвом, зі 
злочинністю та тероризмом, протистояння ядерній загрозі і т. ін., 
вирішення усіх цих проблем – неодмінна умова нормального життя 
особистості, народу, нації, людства в цілому. 

Для сучасної України, що знаходиться в умовах трансформації 
політичної системи, питання про «утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави» (ст. 3 Конституції) і 
актуальним для всебічного вивчення науковцями різних галузей знань.  

Більшість прав і свобод, закріплених у Загальній Декларації прав 
людини, знайшло своє відображення в Конституції України. 
Закріплення цілого ряду громадянських, політичних, соціально-
економічних, культурних прав і свобод створило правові передумови 
для самореалізації особистості в Українській державі. Однак 
закріплення цих прав і свобод в Основному законі ще не робить їх 
правовою реальністю для громадян України. 

Стосунки між державою і суспільством продовжують розвиватися на 
основі лише формального конституціоналізму, що пов’язано, у першу 
чергу, із  з тим, що громадянське суспільств ще несформоване та з 
нездатністю і небажанням правлячої еліти правового упорядкування 
відносин із населенням, а також суттєвої перебудови владних структур. 
Але ж без зрілого громадянського суспільства, як і без стабільного, 
врегульованого розподілу політичної влади в суспільстві, неможлива 
побудова правової, демократичної держави, а отже, неможливе і 
реальне, ефективне забезпечення основних прав та свобод людини і 
громадянина. 

Людина повинна бути впевнена, що її права і свободи 
забезпечуються державою. Але сумний досвід минулого свідчить, що 
завжди з боку держави існує небезпека для людини, для її прав і свобод. 
Тому відсутність гарантій з боку влади призводила б до незахищеності 
людини перед державою, її органами, посадовими і службовими 
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особами, які діють іменем влади і в той же час нерідко завдають шкоди 
людині, обмежують її права і свободи, тобто порушують безпеку 
людини. Справжня  та гарантована безпека для всіх може бути 
досягнута лише через усунення причин створення загроз для людини – 
її прав і свобод. Права і свободи людини мають бути забезпечені таким 
чином, щоб їх можна було попередити, а по можливості, – були б 
неприпустимі їх порушення. Тому держава повинна гарантувати такі 
умови, за якими необхідність додержання законів і при цьому відносна 
безпека взаємовідносин індивідуумів є найбільш сприятливими 
умовами свого безпечного існування. Орієнтиром тут може бути 
вимога, відповідно до якої здійснення прав і свобод не повинне 
порушувати права і свободи інших осіб, причому всі закони на захист 
прав не повинні діяти тільки в одному напрямку – у бік 
правопорушника. Вони повинні обов’язково і всебічно захищати і того, 
хто постраждав – потерпілого. 

Ідея безпеки людини включає в себе також незворотність дії 
нормативно-правових актів у часі і захист від необґрунтованих та 
свавільних їх змін, що є однією з ознак стабільності права, його 
захищеності від групових і кон’юнктурних інтересів. 

Забезпечення безпеки людини вимагає широкого захисту її прав, 
проте одночасно слід враховувати й інтереси суспільства. Держава 
може встановлювати законом лише такі обмеження прав і свобод 
людини, які сумісні з природою цих прав, не зазіхають на їх основний 
зміст, сутність і мають за мету сприяння загальному добробуту в 
суспільстві. Причому чим «важливіше» право, тим більш ґрунтовним 
мають бути підстави для його обмеження. 

Обмеження тих чи інших прав фіксується в конституціях і інших 
законодавчих актах усіх держав. Для ООН, інших міжнародних органів і 
організацій, уявлення про обмеженість прав і свобод людини є 
безперечне, безсумнівне. Свідченням цього є припис 292 Загальної 
Декларації прав людини, ст. 5, 12, 18 та інші Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права; ст. 2, 4 Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні і культурні права, спеціально присвячені 
обмежуванню різноманітних прав людини. Такі ж положення мають 
місце в Європейській конвенції про захист прав людини й основних 
прав. 

З принципу безпеки людини випливає необхідність загальної поваги 
прав і свобод людини та існування як внутрішньодержавної, так і 
міждержавних систем, які б примушували держави поважати права і 
свободи людини, забезпечувати її безпеку. Це обов’язок не тільки 
держав, а й міжнародної спільноти. Універсальний, загальний захист 
прав і свобод людини здійснює ООН. Створені також регіональні 
системи захисту прав і свобод людини. Згідно зі статусом ООН одна з 
цілей Організації полягає в заохочуванні і розвитку поваги прав 
людини. Здійснення прав людини обмежується наявним рівнем 
розвитку суспільства. І щодо прав конкретної людини або суспільного 
об’єднання, то цей рівень є явищем об’єктивним, він складається 
незалежно від них й існує поза ними.  
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Проблема прав людини, безумовно, має різні відтінки, вона глибоко 
просякає до моралі, філософії, ідеології, релігії, культури, права. 

Проте саме політичний зміст даної проблеми є найбільш значущим 
та найбільш ємним її елементом. Державна влада і політика у сучасному 
світі отримують “гуманітарне вимірювання”, що обмежує надмірні 
домагання влади, стримує протиборство, протистояння, розряджає 
напругу в суспільстві. Тому внутрішня та зовнішня політика держави 
тісно пов’язана з правами людини, які є пріоритетом, відповідно до яких 
повинні здійснюватись усі політичні перетворення, програми, акції. 

Звичайно, що політико-правові норми дуже важливі для людини, але 
це лише частина її прав та свобод. Вузьке трактування питання про 
права людини залишають за межами безліч реальних, не менш 
значущих для людей прав та свобод. 

У сучасному світі заведено розрізняти права й свободи громадянина 
та права людини як державні, так і недержавні. Особливістю останніх 
вважається те, що вони не мають позитивного, волею встановленого, 
навмисного характеру, а є приписом, наданим людям з поза державних, 
поза юридичних сфер, походять від самого суспільного єства, 
породжені повсякденним спонтанним побутуванням людей. Залежно від 
того, наскільки встановлені державою норми, права й свободи 
кореспондують з “природними” правами людини, визначається міра 
демократичності й справедливості існуючого ладу. “Головні права не 
створюються державою, не потребують її визнання, не можуть бути 
обмежені або й зовсім скасовані нею. Вони притаманні індивідові як 
такому. Вони забезпечують свободу не тільки від незаконного, а й від 
законного державного примушування»1. 

В умовах трансформації політичної системи України здійснюється 
курс на демократизацію державного і суспільного життя, розширення 
демократичних прав і свобод, приведення їх змісту у відповідність з 
міжнародно-правовими стандартами – Загальною декларацією прав 
людини, пактами про громадянські, політичні, економічні, соціальні, 
культурні права. На цьому шляху українська державність, її інститути 
зробили істотний крок: прийнята і діє кілька років нова Конституція, у 
якій найвищою цінністю проголошені людина, її життя і здоров’я, честь, 
гідність, недоторканість і безпека; впроваджена конституційна 
юрисдикція; значний розвиток одержала гласність; немало зроблено для 
забезпечення економічної та політичної свободи громадян; одержали 
конституційне закріплення і часткове втілення в діяльність державного 
апарату принципи верховенства права, розподілу влади, чимало форм та 
інститутів демократії тощо. Демократична спрямованість 
посттоталітарної трансформації визначається тим, що демократія, 
обмежуючи політичну владу рамками, необхідними для підтримання 
раціонального порядку, й забезпечуючи контроль суспільства за її 
функціонуванням, надає людині найбільшої свободи та створює 
найкращі умови для діяльності в усіх сферах суспільного життя. Це 

                                           
1 Маунц Т. Государственное право Германии (ФРГ и ГДР). – М., 1959. – С. 150. 
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зумовлює високий рівень продуктивності праці, суспільного добробуту 
та соціального захисту. Саме тому невід’ємною складовою розбудови 
демократії є забезпечення прав і свобод людини. Але їх законодавче 
закріплення повинно відбуватися з урахуванням об’єктивних чинників. 

Водночас такі позитивні зрушення у сфері демократизації 
супроводжуються негативними процесами (прояви з боку держави 
крайньої байдужості до прав і свобод людини, правовий нігілізм тощо), 
що сильно впливають на свідомість населення, створюючи враження 
про неспроможність демократії забезпечити порядок, дисципліну в 
суспільстві, права і свободи громадян, привести до поліпшення 
матеріального стану. Крім того, копіювання конституційних актів 
сталих демократій, запровадження до Конституції широкого кола 
економічних, соціальних, політичних і культурних прав, багато з яких, 
через брак матеріального підґрунтя, не сформованість громадянського 
суспільства, низький рівень правової культури, в умовах 
постоталітаризму реалізувати не можливо. Декларативний характер 
окремих норм народжує зневіру щодо всієї конституційної системи, 
дискредитує ідеал демократії, гальмує трансформаційний процес. 

У прикладному плані питання про права людини стоїть тільки у 
зв’язку з існуванням проблеми прав людини, яка пов’язана, перш за все, 
з відсутністю тих чи інших соціальних можливостей, з їх якістю і 
характером розповсюдження між людьми. Так чи інакше проблема 
об’єктивно існує й отримує конкретні історичні форми прояву. 
Вирішувати питання прав людини можна всіляко. Але рішення того чи 
іншого питання проблеми прав людини завжди буде торкатися тим чи 
іншим чином інтересів великих груп людей, а також організації, що 
представляє їхні інтереси. 

Кожне питання практики чи теорії прав людини безпосереднім чи 
побічним чином залежить від того, як вирішуються більш загальні 
питання, найчастіше глибокого політичного змісту. Наприклад, 
характер реалізації особистого (“неполітичного”) права людини на 
оскарження незаконних дій посадових осіб, державних органів і 
суспільних організацій до суду самим безпосереднім чином залежить 
від того якою мірою в державно-правовій практиці, у політичному житті 
країни в цілому здійснюється принцип незалежності судової гілки влади 
від влади виконавчої, який авторитет і роль суду в суспільстві. Ще 
більшою мірою це можна віднести до права людини на працю, оскільки 
воно не може бути реалізоване без здійснення принципу соціально-
політичної відповідальності держави і суспільства. Функціонування 
даного принципу у політичній практиці можливе лише при 
відповідному розкладі політичних сил у суспільстві, і є як правило, 
результатом серйозної політичної боротьби трудящих за свої права. 

Щодо для прав людини, то деполітизація та ідеологізація були б 
одним з найкращих варіантів їх здійснення та реалізації. Бо вони мали б 
можливість у такому випадку “ізолюватись” від впливу таких 
нестабільних, суперечливих та іноді відверто негативних фактів, якими 
у тому чи іншому випадку можуть виступати практична політика (в 
тому числі правова) і різні прояви політичної ідеології. Але таке 
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положення справ не можна сконструювати навіть теоретично (як будь-
яку гіпотетичну ситуацію), не перехиляючись при цьому у абсолютну 
метафізику. “Чи залежать ці права людини, їх існування та здійснення 
від Декларації прав людини і пактів про права людини?” – питає 
американський філософ А. Гевірз1 і, відповідаючи на нього позитивно, 
робить логічний висновок про те, що раніш, без даного позитивного 
визнання їх могло не бути чи просто не було. 

Справедливо підкреслюючи динамізм усіх видів реальних прав та 
свобод людини, їх безперервний розвиток та зміни, необхідно особливо 
підкреслити, що розуміння прав людини, їх інтерпретація великою 
мірою ґрунтуються також і на визнанні стабільності найбільш важливих 
прав та свобод. Ця стабільність у свою чергу, як правило, “виводиться” 
з найбільш загальних, “вічних” духовних цінностей та імперативів. 
Наприклад, право людини на життя не без підстав може бути пов’язано 
з біблейською заповіддю “не вбий”. А гуманне законодавство і гуманне 
відношення до людської особистості взагалі також не без підстав 
можуть пов’язуватися з притаманною християнському віровченню 
любов’ю до людей, яку вони проповідують. Стійкі моральні цінності та 
цінності іншого походження також сприяють і повинні виконувати 
аналогічну позитивну функцію у світі рішення проблеми прав людини. 

Положення Конституції України, що стосуються прав і свобод 
громадян, мають загальний характер. Конкретизуються вони нормами 
різних галузей права. Право на життя є першим з невід’ємних прав 
людини. Згідно з Міжнародною Загальною Декларацією прав людини й 
іншими міжнародними угодами, стороною яких є Україна, це право не є 
абсолютним.  

У певних, визначених законом випадках допускається свідоме 
припинення людського життя. Забороняється тільки «свавільне» його 
позбавлення. Понад 80 країн світу, у тому числі всі розвинені 
європейські держави не застосовують смертної кари. 

Нині більшість населення нашої держави, як свідчать неодноразові 
соціологічні дослідження, вважає передчасним скасування смертної 
кари.    

Значна частина прав: на працю та її вільний вибір, на відпочинок, на 
соціальний захист, на житло, на достатній життєвий рівень для себе і 
своєї сім’ї, на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 
страхування (ст. 43-49 Конституції) лише фіксуються головним законом 
України, щоб визначити напрями діяльності держави на забезпечення 
розвитку особистості, гідності її життя. На сьогодні вони нічим не 
гарантуються. Так, реальним є безробіття, деякі громадяни не мають 
житла і надій на його отримання найближчим часом, не говорячи про те, 
що певні соціальні верстви далекі від достатнього життєвого рівня (при 
всій невизначеності цього терміну).  

                                           
1 Gewirth Alan. The Basis and Content of Human Rights // Human Rights Nomos. N.Y.: 

New York University Press, 1981. – P. 121. 
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Сучасна соціально-економічна ситуація не дає змоги кожному 
громадянину реалізувати право на працю. Ця проблема особливо 
стосується молоді з вищою і середню спеціальною освітою. Їй важко 
знайти роботу, бо вона не має стажу роботи і професійних навичок, що є 
однією з обов’язкових вимог при конкурсному заміщенні вакантних 
посад. А це призводить до того, що дедалі більше молоді залучається до 
чорного ринку праці, де вона законодавчо не захищена. 

Звичайно, за умов обмежених можливостей держави в період 
переходу до ринкових принципів важко досягти економічного  та  
соціального розвитку, але ж слід мати на увазі, що це стандарт, 
встановлений міжнародною спільнотою, і його рано чи пізно треба буде 
закріпити в національному законодавстві і виконувати. 

З правом на працю тісно пов’язане право на достатній рівень життя. 
Загальна декларація закріплює його як такий, що містить достатнє 
харчування, одяг, житло, медичний нагляд та необхідне соціальне 
обслуговування, і цей рівень слід визнати досить високим. Конституція 
України закріплює саме такий стандарт достатнього життєвого рівня -
харчування, одяг та житло (ст. 4 Конституції), а медична допомога 
регулюється межами цього важливого соціального стандарту.  

Центральним правом у рядку соціальних є право на соціальний 
захист. Конституція гарантує певний рівень пенсійного забезпечення, 
що повинен відповідати встановленому рівню життя не нижче 
прожиткового мінімуму, а також матеріальну допомогу держави й 
інших структур соціального захисту малозабезпеченим. Межа 
малозабезпеченості постійно коригується на засіданнях Верховної Ради, 
але прожитковий мінімум залишається постійно зневажливо низьким 
для людини в нашій країні.  

На жаль, освіта в нашій країні після створення незалежної держави 
весь час руйнувалася при видимій турботі влади про неї: Указ «Про 
освіту в Україні» Л. Кравчука, Державна Національна програма «Освіта 
України ХХІ ст.» Принципи, закладені в цих документах, отримали 
розвиток і в Конституції (ст. 51 Конституції) Щодо вищої освіти, то є 
запис про право громадян здобути її на конкурсній основі (ст. 53 
Конституції). Термін «на конкурсній основі» в даному випадку 
приховує ту реальність, що всім бажаючим безплатної вищої освіти 
держава забезпечити не може. На нашу думку, тут варто було б сказати і 
про можливість платної освіти. 

Головна проблема українського конституційного процесу – 
невідповідність теорії і практики. Конституційна норма про 
безкоштовність вищої та середньої освіти порушується необхідністю 
сплачувати за підручники та деякі види послуг. А контрактна форма 
освіти в державних вищих навчальних закладах взагалі суперечить 
Конституції. 

В умовах трансформації політичної системи України, коли 
етатизована економіка роздержавлюється, демонополізується, йде 
розбудова ринкової інфраструктури перш за все на основі інституту 
приватної власності, тоталітарні засоби і методи управління 
поступаються демократичним механізмам і технологіям 
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реалізації політичної влади, складніше знаходити можливості реалізації 
права на працю. Ринкові механізми не спрямовані на забезпечення 
загальної зайнятості, як це було в умовах командно-адміністративної 
системи. Соціальна політика, що провадилася за цієї системи, була 
досить ефективною, оскільки забезпечувала досягнення головної мети – 
гарантовану зайнятість та мінімальне забезпечення. Інша справа, за 
рахунок яких джерел в умовах неефективної економіки 
відшкодовувались видатки на соціальне забезпечення та загальну 
зайнятість. 

Україна проголошена соціальною державою (ст. 1 Конституції), роль 
якої в умовах переходу до ринкової економіки полягає саме в тому, що 
вона має посилювати захисну, забезпечувальну функцію, зменшити 
економічний тиск на громадян. Держава необґрунтовано швидко 
перейшла від принципу соціальної справедливості до принципу рівних 
можливостей. Сучасна ситуація вимагає проведення зваженої соціальної 
політики через нові ефективні механізми.  

Одним з таких механізмів міг би стати соціальний бюджет, що 
засновується в країнах Європи. Основою для розробки соціального 
бюджету повинні стати соціальні стандарти, в тому числі й ті, що 
містяться в Загальній декларації прав людини.    

Права людини різноманітні за своїм характером, стосуються 
багатьох сфер життєдіяльності. Конституція України визначає, що 
обов’язком держави є забезпечення реалізації цих прав. Тому особа 
найчастіше вступає в юридичні стосунки з органами державного 
управління. Якими б не були права людини – сімейними, трудовими, 
іншими, їх здійснення передбачає попередню реалізацію останніх у 
сфері виконавчої влади. Таким чином, виконавча влада найбільш 
наближена до задоволення потреб людини і є тією владою, з якою особа 
має постійні контакти. Народ України ще не досяг такого рівня 
свідомості, щоб у щоденному житті реалізувати конституційні засади. 
Запис у Конституції – це право, за реалізацію якого громадянин може і 
повинен боротися. 

Ці права можуть бути реалізовані при успішному економічному 
розвитку країни, оздоровленні господарства, боротьбі з корупцією, 
удосконаленні механізмів громадського контролю за адміністрацією, 
законодавчому забезпеченні ініціативи, економічному і соціальному 
розкріпаченні людини, вихованні правової та політичної культури 
суспільства, наявності в держави коштів на соціальні програми. Тобто 
щоб стати реальними, права потребують юридичної конкретизації та 
матеріально-фінансового забезпечення1. 

                                           
1 Використана література: Конституція України. – Харків: Право, 1997; Загальна 

Декларація прав людини. – Харків: Право, 1998; Вестник Украинского центра по правам 
человека. – 1999. – № 1-2; Горбатенко В. Стратегія модернізації суспільства // Україна і 
світ на зламі тисячоліть. – К., 1999; Михальченко Н. Украинское общество: 
трансформация, модернизация или лимитроф Европы. – К., 2001; «Человек – политика – 
право»: Седьмые харьковские политологические чтения (к 50-летию принятия Всеобщей 
Декларации прав человека) / Материалы докладов и сообщений. – Х.: Харьковская 
ассоциация политологов, НЮАУ, ХГИ – «НУА», 1998. 
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Буяшенко В.В. (Київ) 

 
НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ УКРАЇНЦІВ:  

ПРОБЛЕМА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ 
 
Стаття є спробою аналізу проблеми самоідентифікації 

представниками сучасного українського суспільства на основі 
хабермасівської дворівневої моделі розуміння соціуму як взаємодії 
життєвого світу і системи в межах єдиного комунікативного 
простору. Сьогодення характеризується глобалізацією самого 
життєвого світу, результатом якого виступає втрата колективної і 
персональної ідентичності.   

  
Питання самоідентифікації актуалізуються в перехідні і конфліктні  

періоди, коли постає гостра необхідність самовизначення – по який бік 
межі зайняти позицію: залишитися в тенетах «старого і звичного» чи 
зробити крок у «невизначене майбутнє». Україна як держава зробила 
крок шляхом оновлення, а чи здійснили цей вибір українці: яким чином 
вони себе ідентифікують, чи не соромляться свого рабського минулого, 
чи не лякаються свого вільного майбутнього у світовому гіперпросторі? 
Саме ці питання роблять проблему самоідентифікації українців 
складною й неоднозначною. З одного боку, самоідентифікація виступає 
необхідним елементом інституалізації молодої української державності, 
а, з іншого, сучасний глобалізований простір, що не обминає українців, 
розмиває межі будь-якої автономізації і локалізації, що веде до втрати 
колективної і персональної ідентичності1. Можливо втрата національної 
самосвідомості – це не «історична спадщина» зрусифікованих українців, 
а реальність глобалізованого сьогодення? Можливо національна 
ідентифікація – це минувшина, не варта уваги, а її відсутність – 
показник поступу сучасного соціуму? Відповіді на ці й подібні питання 
шукають науковці багатьох сфер як вітчизняної, так і світової науки. 
Варто згадати пошуки сучасних соціологів – Чичерина Б., Кайзера М., 
Кляйнеберга М., Свалфорса С.; економістів – Бідзюри І., Василенка М.; 
правознавців – Кіндратець О., Дегтярьова А., Скрипнюка О.; 
політологів – Дзьобаня О., Шкляра Л., Карамзіної М., Павленка Р.; 
психологів – Євтуха В.; філософів – Поповича М., Норта Д., 
Хабермаса Ю.2 

                                           
1 Зимовець Р. Конфлікти та протести у постіндустріальному суспільстві (до питання 

про актуальність дослідницької парадигми Ю.Хабермаса) // Філософська думка. – 2001. – 
№ 3. – С. 111. 

2 Чичерин Б.Н. Отношение общества к государству; Кайзер М., Кляйнеберг М. 
«Евразия» – фантом или реальная модель развития России?; Свалфорс С. Институты, 
установки и полтический выбор // Журнал социологии и социальной антропологии. – 
2003. – № 4; Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. – К., 
2000; Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – М., 2000; 
Скрипнюк О. Сучасна правова наука: теоретико-методологічні проблеми розвитку 
демократичної, правової, соціальної держави і громадянського суспільства України // 
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Спробуємо знайти відповіді на зазначені питання, для чого 
конкретизуємо уявлення про ідентифікацію, національну 
самосвідомість з позиції дещо доповненого, відповідно до реалій 
сьогодення, дворівневого підходу розуміння процесів у сучасному 
суспільстві Ю.Хабермаса. Німецький філософ розгортає свій концепт на 
основі «дворівневої моделі суспільства», згідно з якою соціум це: 
життєвий світ і одночасно система. Запозичене мислителем у 
феноменологічній соціології А.Шютца і Т.Лукмана поняття «життєвого 
світу» було переосмислено під кутом комунікативної теорії. Якщо для 
представників феноменологічної соціології, життєвий світ – це «сфера 
значень», що конституюється в свідомості завдяки відповідному 
«когнітивному стилю», що складає підґрунтя, «схему» досвіду 
відповідної реальності1 і відрізняється від інших сфер значень певними 
рисами досвіду, які роблять цей регіон значень пріоритетним стосовно 
інших, надаючи йому статусу «вищої реальності». До таких рис 
відноситься: інтерсуб’єктивність життєвого світу, його практичний 
характер, він задає універсальний горизонт очевидного знання. Він 
виступає універсальною підвалиною розуміння та інтерпретації, 
«сховищем» когнітивних та нормативних схем і взірців, якими звичайна 
людина, як правило, неусвідомлено керується в своєму повсякденному 
досвіді. Хабермас переосмислює таке розуміння життєвого світу, він 
погоджується з основними рисами життєвого світу й відмовляється від 
осмислення життєвого світу  у «парадигмі свідомості» і референції до 
«когнітивного стилю». Конституюючим елементом життєвого світу в 
нього виступає мова як універсальний семантичний горизонт та 
інтуїтивні правила аргументації, відповідно до яких відбувається будь-
яке взаєморозуміння і які завжди є вбудованими в структуру 
повсякденної комунікації. У цьому випадку структурними елементами 
життєвого світу одночасно з культурою стають і суспільство, й 
індивіди. Життєвий світ розглядається в своїх «об’єктивних», системно-
функціональних характеристиках. Структура його системної 
об’єктивації складається з економічної, адміністративно-політичної 
підсистем. Повноту життєвого світу буде відтворювати взаємодія поміж 
символічною і матеріальною репродукцією.  

                                                                                           
Вісник Академії правових наук. – 2003. – № 4. – С. 13-26; Дегтярев А.К. Философско-
правовая концепция евразийства: бремя исторического выбора // Философия права. – 
2001. – № 1. – С. 67-71; Шкляр Л. Геополітичний вимір сучасної України: теоретичний та 
прикладний контексти; Карамзіна М. Глобалізація: місце і роль суб’єктів та об’єктів 
процесу; Василенко М. Управління соціально-економічними процесами: нові виміри в 
розвитку українського суспільства // Людина і політика. – 2003. – № 4; Бідзюра І. 
Інноваційна стратегія українських реформ; Романюк О. Суспільно-політичні 
трансформації в новоутворених посткомуністичних країнах: спроба системного аналізу // 
Людина і політика. – 2003. – № 5; Євтух В. Громадська думка національних меншин в 
Україні та національна політика // Громадська думка і політика. За матеріалами семінару 
21-23 листопада 1997 року. – К.: Фонд «Демократичні ініціативи», 1997. – С. 22-25; 
Попович М.В. Раціональність і виміри людського буття. – К.: Сфера, 1997. – 290 с.  

1 Зимовець Р. Конфлікти та протести у посіндустріальному суспільстві (до питання 
про актуальність  дослідницької парадигми Ю.Хабермаса) // Філософська думка. – 2001. – 
№ 3. – С. 94. 
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Що дає нам таке розуміння життєвого світу для відповідей на 
зазначені питання? По-перше, простір у межах якого існують 
представники українського народу постає перед нами як цілісність, що 
має подвійну структуру упорядкування символічну і системно-
функціональну (це не тільки простір культури, це і простір дії). По-
друге, ці дві структури упорядкування є рівнозначними і порушення цієї 
рівнозначності веде до асиметрії життєвого світу як такого, появи 
певних конфліктів і негараздів. По-третє, кожна із структурних 
складових життєвого світу має свою логіку розвитку, що зберігає певну 
автономність по відношенню до цілісності. Ці висновки нададуть нам 
можливість зрозуміти механізм самої ідентифікації в сучасному 
українському суспільстві, яке ми будемо розглядати з позицій 
дворівневості.  

Життєвий світ як цілісність, у межах якої відбувається онтологізація 
українців, передбачає певні механізми ідентифікації. Останні щільно 
узгоджені з самоідентичністю. Під самоідентичністю розуміється 
збереження самості явища в процесі змін форм його існування, 
самототожність процесу, що розвивається1. Про самоідентичність 
можна говорити у двох площинах, як проблему, що не має сенсу і має 
виключно суб’єктивне забарвлення, за умови, що тотожність 
розглядається абстрактно. У такому випадку тотожність і розвиток 
стають несумірними. Самоідентичність набуває ознак реальності за 
умов, що ми розглядаємо тотожність як конкретність. Нас буде цікавити 
друга площина розгляду, коли самоідентичність постає як певний 
механізм соціокультурної ідентифікації або самоідентифікація. 
Ідентичність формується соціальними процесами. Вона ними 
породжується, підтримується, видозмінюється, перетворюється, 
нівелюється і в той же час сама ідентичність є своєрідною реакцією на 
ці процеси, а її модифікація, або крайній варіант – відсутність повинні 
сприйматися як сигнал перестороги щодо можливої протестної або 
перехідної ситуації в життєвому світі. 

Аналіз цієї проблеми в такому контексті вже здійснювався 
філософією ХХ століття. Він призвів до виділення декількох типів таких 
механізмів, серед яких є «статичні» і «емансипативні» механізми 
ідентифікації. Так, представник франкфуртської школи Адорно 
розглядає здійснення цього механізму через «примус загального» під 
впливом «орієнтованих на ідентичність» соціальних рухів, засновник 
неофрейдизму Фромм як «стадний конформізм», уподібнення себе до 
«всіх» шляхом розчинення себе в широкому загалі. А для представників 
екзистенційної філософії, в особі Сартра, – це емансипована 
суб’єктивність, що означає постійну можливість вільного вибору 
індивіда.  

Для українців проблема самоідентифікації ускладнюється ще тим, 
що вона в умовах інтеграції (прагнення України до вступу в ЄС) і 
водночас атомізації (ствердження незалежної державності України) з 

                                           
1 Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С. 562. 
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необхідністю повинна здійснюватися водночас у двох просторах – 
власної суб’єктивної ідентичності (ідентифікація себе як вільного 
громадянина незалежної держави) і колективної (ідентифікація себе як 
представника певної спільноти – нації). Іншими словами, вона постає як 
діалектична взаємодія одиничного і загального, на чому неодноразово 
наголошували представники соціології знання Т. Лукман і П. Берегер1, 
характеризуючи теорії ідентичності. Історія тривалої бездержавності 
українців, панування тоталітарних режимів, заборона на все 
«українське», не створюють сприятливих умов для ідентифікації 
українців ні в першому, ні в другому просторах. Десятиріччя 
незалежного «броунівського руху» державності призвело до пасивності 
й байдужості українців. Вони надзвичайно втомилися від 
задекларованих прав і свобод, від тих змін і невизначеності, що 
характеризують сучасне суспільство, їм надзвичайно хочеться 
стабільності і визначення вектора подальшого поступу. Але рух часу не 
можна ні прискорити, ні зупинити і зміна реальної ситуації, вирішення 
конфлікту проблемної ситуації залежить виключно від самих українців і 
тих соціальних процесів, що супроводжуватимуть їх існування в межах 
життєвого світу. 

Самоідентифікація сприяє формуванню національної 
самосвідомості, вона начебто задає можливий горизонт власного 
усвідомлення етнічного МИ в просторі подібних інших МИ. 
Складовими елементами самосвідомості виступають самопізнання, 
саморегулювання й емоційно-ціннісне ставлення до себе. Специфіка 
самосвідомості полягає в тому, що вона виражає специфіку 
внутрішнього світу, опосередковане відношення до зовнішнього світу 
через ставлення до самого себе. Особливості самосвідомості українців 
неодноразово були темою розмірковування сучасних дослідників: 
О.Забужко, І.Кресіної, В.Медведчука, А.Фартушного, А.Черненка, 
О.Шморгуна2. Більшість дослідників наполягають на тому, що 
конституюючим елементом самосвідомості етносу виступає 
національна ідея і фіксують основні аспекти її розуміння. Так 
А.Фартушний виділяє такі аспекти розуміння національної ідеї в 
сучасній науці: онтологічний, гносеологічний, соціальний, політичний, 
аксіологічний, культурологічний і надає наступне його визначення: 
«українська національна ідея – це ієрархізована система духовних 
цінностей, що об’єктивно склалася в процесі етногенези й націогенези 
автохтонного населення Подніпров’я та Подністров’я й котра адекватно 
відображає реальні умови існування цього населення, має 
конструктивний потенціал, творчий (а не руйнівний) характер та 

                                           
1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструироввание реальности. – М.: Медиум, 1995. 

– С. 279-281. 
2 Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1993; 

Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси. – К., 1998; 
Медведчук В. Сучасна українська національна ідея і питання державотворення. – К., 1997; 
Фартушний А. Українська національна ідея як підстава державотворення. – Львів, 2002; 
Черненко А.Українська національна ідея. – Дніпропетровськ, 1994; Шморгун О. Україна: 
шлях відродження. – К., 1997. 
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спроектована в майбутнє як модель суспільної організації, що 
спроможна і покликана забезпечити незалежній Україні належне місце в 
сучасній та майбутній світовій спільноті»1. Дослідник вважає, що 
національна ідея виконує такі функції: етнотворчу, інтегруючу, 
аксіологічну, ідентифікуючу, експресивну, культуротворчу, 
державотворчу, футурологічну. Іншими словами, національна ідея 
утримує в собі всі компоненти самосвідомості та є її інтегрованим 
виразом. 

Історія людства свідчить, що люди завжди прагнули до єдності. 
Спочатку це прагнення було зумовлено природно-практичними 
чинниками: вижити, закріпити й зберегти досвід. Способом закріплення 
цього прагнення стає традиція, а духовним виразом – міфологія. Процес 
ідентифікації на цьому етапі здійснюється на примітивному рівні «свої – 
чужі», «ми – не ми». Згодом прагнення  набуває нової форми єдності, 
оскільки змінюється сама людина. Вона прагне не просто до єдності, 
сумативності, яка забезпечила б їй виживання в світі, єдності, у якій би 
вона розчинялася і ставала втіленням цієї єдності, а до єдності 
особистостей, де «Я і МИ, об’єднавшись, живуть у єдиному 
суспільному горизонті»2. Така єдність втрачає виключно утилітарне 
призначення і свідчить перш за все про доцільну дію, що творить 
духовні витвори, – у найширшому розумінні культуротворче життя в 
межах певної історичності. 

Однією з форм такої єдності виступає нація, а духовним виразом 
єдності – національна самосвідомість. Національна самосвідомість – це 
усвідомлення неповторної єдності Я і МИ свого народу в межах 
суспільного горизонту. Відтворення своєрідного навколишнього світу 
єдності, з її, власне, суб’єктивною значимістю зі всіма притаманними їй 
значимими реаліями, як-то історія, мова, повсякденність. Ідентифікація 
себе з колективом, що склався природно й протиставляє себе усім 
іншим таким колективам, що визначається відчуттям компліментарності 
й відрізняється своєрідним стереотипом поведінки, що закономірно 
змінюється в історичному часі. Національна самосвідомість передбачає, 
що об’єднувальні чинники нації – етнічні й політико-правові – 
збігаються і набувають цілісності. 

Неповторність єдності «Я» і «МИ» нація намагається закріпити у 
вигляді своєрідних культурозначимих норм, що набувають сенсу 
загальнозначимих для кожного «Я». Концентрованим духовним 
виразом цієї єдності виступає національна ідея. Оскільки єдність є 
відтворенням навколишнього світу, а останній не є статичним, то 
національна самосвідомість не є виразом завершеності. Це не просто 
щось – це те, що визначатиме внутрішню інтенційну настанову кожного 
окремого «Я» в межах нації. Одиниці по відношенню до навколишнього 
світу «Ми». Іншими словами, національна самосвідомість не є 

                                           
1 Фартушний А. Українська національна ідея як підстава державотворення. – Львів, 

2002. – С. 69. 
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подобизною реального стану речей у суспільному просторі, які попали в 
поле людського досвіду, це те, що стало значимим для людини, як 
особистості на ґрунті усвідомлення неповторності цього простору. 

Після того, як ми окреслили поле розуміння основних понять, 
спробуємо повернутися до наших питань: національна ідентифікація – 
це минувшина, не варта уваги, чи показник поступу сучасного соціуму? 
Чи, можливо, українці на сьогоднішній день дійсно тільки ввійшли в 
першу стадію етнічного ренесансу, як це стверджує пан Євтух В.1 
Повернемося до нашої дворівневої моделі розуміння життєвого світу, у 
якій пов’язані в єдине ціле символічна й матеріальна репродукція. 
Історично склалося так, що протягом свого останнього 70-річчя 
життєвий світ українців розвивався таким чином, що головна увага була 
зосереджена на матеріальній репродукції. Це призвело до того, що 
остання стала справляти зворотний вплив на символічну структуру 
життєвого світу. Принциповим з цієї точки зору є розвиток 
інституційної структури життєвого світу. З одного боку, інституції 
належать царині життєвого світу, вони невід’ємні від повсякденної 
комунікативної практики. З іншого ж боку, певні інституції мають 
привілейований стосунок. Такий стан речей призвів до надмірної 
інституалізації і формалізації в життєвому світі, коли функціональності 
і прагматичності приділялося більше уваги, ніж усвідомленню їх 
необхідності. Як результат цього, ми маємо розрив традицій, а іноді і їх 
втрату взагалі. У межах життєвого світу відбулося порушення 
рівноваги, що знайшла свій відбиток в асиметрії поміж «старим», 
«традиційним», що надавало смисли, проте не мало економічної 
ефективності, та «новим», «утилітарним», що вже не давало смислової 
орієнтації, проте значно спрощувало життя.  

Зі здобуттям незалежності робиться спроба відновити рівновагу між 
символічною і матеріальною репродукцією, але знову виникають 
принаймні дві проблеми, що легко фіксуються: зміна простору 
існування самої української спільноти і продовження матеріальної 
репродукції. Соціально-політичні зміни, що відбуваються в Україні, 
породжують певні патології, право на приватну власність стає джерелом 
нерівності та відчуження на тлі конституційної рівноправності. 
Відбувається процес перерозподілу фактичної адміністративно-
політичної влади та власності як усередині самого українського 
суспільства, так і в сфері міжнародних відносин (боротьба за визнання у 
світовому просторі Української держави). Такий стан речей виникає 
тоді, «...коли економічні та державні досягнення залишаються набагато 
нижче встановленого рівня сподівань та коли вона пошкоджує 
символічну репродукцію життєвого світу...»2 Найбільш вразливою у 

                                           
1 Євтух В. Громадська думка національних меншин в Україні та національна політика 

// Громадська думка і політика. За матеріалами семінару 21-23 листопада 1997 року. – К.: 
Фонд «Демократичні ініціативи», 1997. – С. 23. 

2 Зимовець Р. Конфлікти та протести у постіндустріальному суспільстві (до питання 
про актуальність дослідницької парадигми Ю.Хабермаса) // Філософська думка. – 2001. – 
№ 3. – С. 102. 
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цьому випадку стає знову таки символічна репродукція. Пошкодження 
символічної репродукції життєвого світу веде до подальшої втрати 
українцями: а) легітимації та відповідної системи з боку членів 
життєвого  світу; б) мотивації щодо підтримки відповідних інституцій.  

З 90-х років ХХ століття спостерігається зміна простору, у межах 
якого здійснюють свою буттєвість представники української спільноти. 
Ця зміна зумовлена глобалістськими тенденціями сьогодення. На 
сьогоднішній день говорять не про глобалізацію якоїсь окремої системи, 
а про глобалізацію життєвого світу. Це означає, що системна 
глобалізація має певну життєвоосновну передумову, а саме – 
глобалізацію самого життєвого світу. Глобалізація життєвого світу не 
тягне за собою зникнення локальних, традиційних життєвих світів. 
Процес глобалізації трансформує сам спосіб буття цих локальних світів. 
Глобалізацію життєвого світу характеризує втрата просторовості як 
однієї з визначальних характеристик життєвого світу (сама по собі 
просторовість як характеристика життєвого світу залишається, але вона 
дедалі більше поступається місцем гіперпростору).  

Глобалістські тенденції породжені насамперед прогресом 
глобалізації економічної кооперації. Економічна кооперація стає 
децентрованою та дерегульованою. Економічні інституції розвиваються 
за принципом поступового зняття обмежень на рух товарів та послуг, 
капіталу та робочої сили (як приклад – масовий виїзд українців на 
роботу за кордоном). Розвиток інформаційних технологій зробив цей 
рух вільним від перешкод. Розвиток інформаційних технологій та 
засобів комунікації, урбанізація соціального життя зблизили просторові 
сфери життєвого світу. При цьому адміністративно-політичні системи 
до цього часу мають локальний характер, переважно національно-
державний. Разом з тим держави опинилися фактично усунутими від 
контролю за цими процесами економічної глобалізації. Відбувається 
процес девальвації політики (зниження політичної активності 
українців). Національно-державні адміністративно-політичні системи 
починають сприймати як такі, що нездатні адекватно реагувати на 
виклики ситуацій. Проте таке сприйняття призводить не до 
революційних чи інших соціальних потрясінь, а до того, що громадяни 
перестають брати участь у політичному процесі, який вже розв’язав 
питання фундаментальних прав та свобод і який стає принаймні, на 
перший погляд, непотрібним для їхньої економічної активності та 
покращення власного життя. 

Глобалізація життєвого світу сприяла тому, що сучасні інформаційні 
та комп’ютерні технології створили щось на зразок сцени, на якій 
репрезентовані всі локальні традиції та змішані всі форми традиційного 
знання. Це не означає зникнення горизонту традиції, у межах якого 
відбувається первинна ідентифікація індивідів: адже національні мови 
продовжують існувати. Проте ідентифікація (особливо її пізні етапи) 
дедалі більшою мірою стає залежною не від локальних традицій, а від 
таких форм трансляції життєвосвітового знання, як Інтернет та інші 
інформаційні технології. Індивід отримує можливості набувати не лише 
знання того життєвого світу, до якого він належить і з яким він 
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пов’язаний використанням мови, а й життєвосвітові знання інших 
локальних світів. У цьому контексті глобалізований життєвий світ 
складає таке ж безпосереднє оточення сучасної людини, як і локальний 
світ для її попередників. Життєвосвітовий запас знання починає 
формуватися не горизонтом традиції, а глобальною інформаційною 
мережею. Ця мережа має децентрований характер, оскільки вона 
фактично не контролюється національними державами і є незалежною 
від просторових локалізацій. 

Глобалізація життєвого світу призвела до певних негативних 
наслідків, а саме: поява нових непередбачуваностей, прогресуюча 
втрата колективної та персональної ідентичності, прискорення 
швидкого знецінення будь-якого нового досвіду. Таким чином, 
відсутність національної самосвідомості у сучасних українців є 
результатом прогресуючої втрати ідентичності в глобалізованому 
життєвому світі. 

Глобалізованому життєвому світові як «багатонаціональній 
децентрованій мережі комунікацій» відповідає перетворення людини на 
функцію цієї мережі, її розпадання у такій мережі. Постмодерний 
«гіперпростір» немовби вже не залишає шансів для модерного 
ототожнення суб’єкта зі своїм оточенням, оскільки останнього у 
звичному розумінні вже немає. Завдяки можливостям нових 
комунікативних практик швидке оновлення досвіду стає чимось 
нормальним. Проте разом з таким оновленням зникає інтуїтивне 
відчуття цінності досвіду як такого та нового досвіду зокрема. На зміну 
власним індивідуальним переживанням, які супроводжують отримання 
нового досвіду, приходить його пасивно-інформаційне засвоєння. 

 
 
 

Горова О.О. (Київ) 
 

ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПІДЛІТКІВ 
 

У статті досліджується етнічна ідентичність підлітків. Автор 
вважає, що стратегію роботи практичних психологів зі 
старшокласниками доцільно визначати за підібраною та апробованою 
системою взаємодоповнюючих психодіагностичних методик. 

 
У наш час, час становлення нової Української держави і важливості 

виховання нового покоління, здатного перейматися проблемами країни і 
суспільства, важливе місце посідає соціальна (до складу якої ми 
відносимо етнічну та релігійну ідентичність) ідентичність українських 
підлітків1. 

                                           
1 Використана література: Бех І.Д. Від волі до особистості. – К.: Україна–Віта, 1995; 

Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Наук.-метод. зб. – К.: ІЗМК, 1998; 
Гидденс Э. Современность и самоидентичность // Соц. и гуманитарной науки. Отеч. и 
заруб. лит. Сер. // Социология. – 1994. – № 2; Европейская идентичность (сводный 
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Відродження національної самосвідомості починається з духовного 
відродження нації. Особистість повинна перебувати під постійним 
впливом духовної культури свого народу, своєї нації. Якщо говорити 
конкретніше, то національно-культурне відродження найбільшою мірою 
визначається ставленням підлітків до проблем мови, освіти, історії 
народу, мистецтва та релігії. 

Звертаючись до проблеми культурного потенціалу українських 
підлітків, хочемо звернути  увагу на проблему вибору етнічних поглядів 
та цінностей, тому що від цього залежить, яким шляхом піде подальше 
відродження національних традицій, культури, побуту, національних 
характеристик усього життєвого устрою. 

Українське суспільство переживає процеси національного 
відродження, національної самосвідомості, які так чи інакше 
відбиваються в підлітковому середовищі. 

Ідентичності присутні два види характеристик: позитивний – якою 
людина має стати, і негативний – якою людина не повинна стати. 
Становлення ідентичності може проходити на фоні соціально-
благополучного оточення підлітка при високому рівні взаєморозуміння 
з близькими дорослими, однолітками, при достатньо високій 
самооцінці. Вибір зразків поведінки в цьому випадку здійснюється в 
реальному колі спілкування. При несприятливій ситуації, чим 
ірреальніші зразки, тим складніше переживає підліток кризу 
ідентичності, тим більше у нього проблем з оточенням. 

Одні із важливих етапів розвитку в підлітковому віці є ознайомлення 
дитини з моральними устоями суспільства, вироблення в нього 
поважного ставлення до складної системи духовних цінностей та 
правил соціального спілкування. Ці цінності та правила мають бути 
інтернаціоналізовані, ввійти “до плоті та крові”. Як зазначав Жан Піаже, 
такий процес призводить до якісного перебудування особистості 
людини і  вироблення в неї почуття “морального реалізму”, внаслідок 
чого вона починає дотримуватися засвоєних правил. Відповідно до 
теорії психоаналізу, батьки, які проявляють турботу про дитину – 
стимулюють у неї усвідомлення принципів суспільної моралі і сприяють 
їх кращому засвоєнню. Внаслідок такого впливу батьків супер-его 
дитини починає керувати моральними аспектами її поведінки. 

Як встановили дослідники проблем соціальної психології, процес 
засвоєння моральних цінностей та правил суспільної поведінки 
проходить через стадії ідентифікації та моделювання. 

Складність завдання, що стоїть перед підлітком, міститься, з одного 
боку, в тому, щоб прояснити свою роль як члена суспільства, з іншого – 

                                                                                           
реферат) // Соц. и гуман. науки. Отеч. и заруб. лит. Сер. // Социология. – 1998. – № 3; 
Ключек И.Г. Особенности идентификации и обособления в ранней юности // Психология 
педагогического общения: Сб. науч. тр. – Кировоград: КГПИ, 1992; Кон И.С. Психология 
юношеского возраста. – М.: Просвещение, 1979; Сміт Е.Д. Національна ідентичність: 
Пер. з англ. – К.: Основи, 1994; Чуреєва Н.О. Національна самоідентифікація особи: зміст, 
структура, форми вияву // Матер. другої Всеукр. конф. “Проблеми політичної психології 
та її роль у становленні громадян Української держави”. – К.: ДОК-К, 1997; Эриксон Э. 
Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1996. 
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зрозуміти власні унікальні інтереси, здібності, зрозуміти, в чому полягає 
зміст життя. Практично кожна життєва ситуація вимагає від людини 
обумовленого вибору, здійснити який вона може тоді, якщо  з’ясує свою 
позицію відносно різних сфер життя. 

У нових умовах становлення українського суспільства, освіти і 
виховання молодого покоління, хотілося б особливу увагу приділити 
етнічній та релігійній ідентичності, які ми визначили як компоненти 
соціальної ідентичності, що в підлітковому віці виходять на новий, 
якісний рівень самосвідомості особистості. 

Етнічна ідентичність – це складова частина соціальної ідентичності, 
психологічна категорія, що стосується усвідомлення своєї причетності 
до визначеної етнічної спільності. В її структурі розрізняють два 
головних компоненти – когнітивний (знання, уявлення про особливості 
власної групи та усвідомлення себе як члена на основі обумовлених 
характеристик) і афективний (оцінка якостей власної групи, ставлення 
до членства у неї, значущість цього членства). Деякі автори виділяють 
також поведінковий компонент соціальної ідентичності, розуміючи його 
як реальний механізм не тільки усвідомлення, а й виявлення себе 
членом  групи, побудова системи відносин і дій у різних 
етноконтактних ситуаціях. 

Можна виділити декілька психологічних причин росту етнічної 
ідентичності в Україні в ІІ пол. ХХ ст.: 

1. Пошук орієнтирів та стабільності у перенасиченому 
інформацією та нестабільному світі. 

2. Друга психологічна причина лежить на поверхні, її наявність не 
вимагає особливих доказів. Це інтенсифікація міжетнічних контактів як 
безпосередніх (передова міграція, студентські обміни, переміщення 
мільйонів емігрантів, біженців, а також туризм), так і опосереднених 
сучасними засобами масових комунікацій від супутникового 
телебачення до  мережі “Інтернет”. Повторювані контакти актуалізують 
етнічну ідентичність, оскільки через порівняння можна найбільш чітко 
сприйняти своє "українство", "румунство", "американство", "єврейство"  
і т. ін. як дещо особливе. 

Але в сучасних умовах дослідники звертають увагу на наявність 
несформованої або "розмитої" етнічної ідентичності у підлітків, 
розвиток якої залежить від соціального середовища. 

Психологічні причини росту етнічної ідентичності спільні для всього 
людства, але особливу значущість етнос набуває в епоху радикальних 
соціальних перетворень, що призводять до соціальної нестабільності. 

Неабияке значення в наш час відіграє релігійна ідентичність, 
структурні компоненти якої, як і етнічної, – когнітивний, афективний та 
поведінковий. При цьому йдеться про глибинні пласти культури, в 
основі яких онтологічно лежить пласт релігійної ідентичності. Релігійна 
ідентичність виступає як надзвичайно концентроване вираження 
світовідчуття людини, квінтесенція більш насущних питань її  
життєвого "світу", визначеного її культурою, спроможністю та 
ціннісною спрямованістю. В той же час вона стає вираженням тих 
самих нездійснених надій та покладань у світі реальних суспільних 
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відносин, у тому числі ідеалів соціальної побудови світу та дійсного 
стану міжкультурних і міжцивілізаційних контактів, що випали на долю 
цих народів. Позитивне, еволюційне становище етноконфесійної 
ідентичності в різних кутках планети повсюдно порушується 
революційним і хаотичним імпульсом модернізації, що уособлює собою 
динамічний лейтмотив глобалізаційних процесів. 

Релігійна ідентичність – це один із можливих способів духовного 
співвідношення себе з людьми, які оточують нас (на індивідуальному 
рівні), та самовизначення цілого людства в його співвідношенні з 
соціумами, які оточують його (на макросоціальному рівні). Це завжди 
спосіб усвідомлення світу "своєї" духовної орієнтації в співвідношенні з 
"іншим" контекстом духовності. 

Останнім часом у світовому масштабі намітилися процеси, які 
характеризуються сплеском усвідомлення своєї етнічної (належності до 
певного етносу – етнічної спільності) і релігійної (усвідомлення себе 
віруючою людиною, належності до релігійної спільності) ідентичності. 
Велике значення у становленні соціальної ідентичності відіграє сім'я, 
школа, вчителі, соціальне оточення. 

У підлітковий період надзвичайно зростає значення груп однолітків. 
Підлітки шукають підтримки, щоб подолати фізичні, емоційні та 
соціальні зміни віку, вони шукають підтримки в однолітків. 

Коло ровесників грає основну роль у розвитку соціальних навичок 
підлітка. Характерні для тінейджерів відносини рівності допомагають 
виробленню позитивних реакцій на різноманітні кризові ситуації. 
Тінейджери переймають у своїх друзів та однолітків зразки поведінки, 
що цінуються суспільством, і найбільш придатні їм ролі. Соціальна 
компетентність – основна складова здібності підлітка набувати нових 
друзів та зберігати старих. 

Розвиток соціальної компетентності базується частково на здібності 
підлітка до соціального порівняння. Ці порівняння дають йому 
можливість сформувати особистісну ідентичність, а також виявити та 
оцінити характерні риси інших. На основі цих оцінок підлітки 
вибирають друзів та визначають своє ставлення до різноманітних груп 
та компаній, які складають частину оточення однолітків. Крім того, 
перед підлітками постає завдання аналізу суперечних одна іншій 
цінностей однолітків та батьків. 

Соціальне порівняння – це процес, яким ми всі користуємося, щоб 
оцінити свої здібності, форми поведінки, властивості особистості, 
зовнішність, реакції та загальне відчуття "Я" при зіставленні з іншими, 
набуває великого значення в підлітковий період. У юнацький період 
підлітки витрачають час та сили на те, щоб знайти себе на яскравій 
"арені рівних", що включає безліч людей різноманітних типів. Підлітки 
використовують цю арену, щоб випробувати себе та визначити, хто 
вони є і ким хочуть стати. У цей час вони концентрують свою увагу на 
тому, як вони виглядають, а також на властивостях особистості, які 
роблять їх популярними, наприклад, на почутті гумору та 
дружелюбності. 

Цей процес спричиняє появу широкого кола знайомств, але 
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тільки деякі стають близькими друзями. Хоч на цій стадії підлітки 
активно спілкуються з однолітками, багатьом їх відношенням не 
вистачає інтимності. Їм потрібен час, щоб розібратися в отриманій 
інформації, закріпити свою ідентичність та розвити впевнене почуття 
"Я". У старших підлітків процес соціального порівняння змінюється. 
Хлопці та дівчата шукають друзів за принципом схожості, змінюючи 
кількість друзів якістю близької дружби з небагатьма однолітками, які 
поділяють їхні погляди та цінності. І якщо на першому етапі в 
стосунках було мало інтимності, щирості, зараз вона стає невід'ємною 
ознакою дружби з однолітками тієї ж статі. 

З психологічної позиції можна визначити етнос як, стійку в своєму 
існуванні групу людей, які усвідомлюють себе її членами на основі 
різноманітних ознак, що сприймаються як етнодиференційовані. Зріст 
етнічної ідентичності, що торкнувся населення багатьох країн на всіх 
континентах, спочатку отримав назву етнічного парадоксу сучасності, 
оскільки є супутником зростаючої уніфікації духовної і матеріальної 
культури. На сьогодні етнічне відродження є однією з основних рис 
розвитку людства в ІІ пол. ХХ ст. Майже повсюдний інтерес до своїх 
коренів у окремих людей і цілих народів виявляється в самих різних 
формах: від спроб реанімації старовинних звичаїв та обрядів, 
фольклоризації  професійної культури, пошуків "загадкової народної 
душі" до прагнення створити або відновити національну державність. 

Але якщо в житті сучасної людини усвідомлення своєї належності до 
якогось народу, пошуки його особливостей – в тому числі й 
особливостей психіки – відіграють настільки важливу роль і впливають 
на стосунки між людьми – від міжособистісних до міждержавних, то 
постає питання: “Чому сучасні українські підлітки мають не досягнуту 
або “розмиту” етнічну та релігійну ідентичність?” Якими мають бути 
стратегії виховання, щоб можна було оцінювати етнічну ідентичність у 
наших дітей як досягнуту, чому слід приділяти увагу, щоб підтримувати 
позитивну етнічну ідентичність. 

Важливим фактором у становленні етнічної та релігійної 
ідентичності є ставлення до національних традицій, це частина 
загальнодемографічної політики, що спрямована на гармонізацію 
стосунків “батьків та дітей”, і має національний колорит. Скажімо, на 
Сході (Середня Азія), де традиції поважного ставлення до дорослих 
більш сильні, ніж в Україні, можна бачити більш виражену етнічну та 
релігійну ідентичність, бажання та підтримку підлітками  етнічних 
цінностей та культури. 

 Інакша ситуація в Україні. Сучасні українці не мають стабільної 
картини світу і настільки незаперечних традицій, багато елементів 
культури “розмивається” – інтернаціоналізується господарча діяльність, 
побут, їжа, мистецтво. Українські підлітки значною мірою відірвані від 
традицій, поведінка предків не розглядається членами групи як еталон. 

Моделлю поведінки для підлітків є поведінка сучасників. Не предки, 
не дорослі сучасники, а сама дитина визначає відповіді на суттєві 
питання буття. В цьому випадку дорослі не бачать свого досвіду, який 
мав би повторитися в житті молодих. Життя батьків не є моделлю для 
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дітей, відбувається розрив поколінь. Діти неначе кажуть батькам: “Ти 
ніколи не був молодим у світі, де молодим є я”. У сучасній Україні 
існують тенденції до росту впливу однолітків на процес формування 
цінностей, орієнтацій підлітків та одночасно зниження впливу сім’ї. 

Значення та роль ознак у сприйманні членів етносу змінюються 
залежно від особливостей історичної ситуації, від специфіки етнічного 
оточення. Етнічні ознаки практично завжди відображають деяку 
об’єктивну реальність. Але це відображення може бути або адекватним, 
або спотвореним, наприклад, українські підлітки сприймають мову як 
символ єдності. Більшість української молоді вважає українську мову 
рідною, хоча більше половини з них розмовляють російською. Наявні 
також ознаки зовнішньої етнічної  та релігійної ідентичності, що часто 
виглядають як інсценування належності до спільності (хустки, одяг, 
стиль привітань тощо). 

Проблема становлення соціальної (етнічної, релігійної) ідентичності 
була і залишається важливою проблемою підростаючого покоління. 

Очевидно, що “розмита” або не досягнута етнічна та релігійна 
ідентичність у українських підлітків – це тільки історичний наслідок 
існування України. Для країни, яка всього  13 років знає себе як 
незалежну державу – це незначний термін для виправлення помилок, що 
протягом 70 років створювалися та підтримувалися СРСР. 

Дослідження ідентичності, пов'язаної з потребою особистості в 
самототожності, є актуальною проблемою вітчизняних та зарубіжних 
психологів. Аналіз та узагальнення підходів та концепцій до вивчення 
проблеми ідентичності показав, що ідентичність є феноменом 
самосвідомості, пов'язаним з рядом категорій: психічне здоров'я, 
духовність, компетентність, стиль життя, самоактуалізація, 
індивідуальність, самопрезентація. Ідентичність – це інтегральне 
переживання, яке забезпечує освоєння суспільного (соціальна 
ідентичність) та індивідуального (особистісна ідентичність) простору 
життєдіяльності. В умовах сучасного трансформативного етапу 
розвитку України зростає актуальність дослідження соціальної 
ідентичності, тобто динамічного переживання внутрішньої цілісності та 
безперервності особистості. 

Сензитивним для становлення соціальної ідентичності є ранній 
юнацький вік, для якого характерні динамічні зміни самосвідомості. 
Становлення  ідентичності в ранньому юнацькому віці відбувається в 
процесі подолання вікової кризи, пов'язаної зі зміною соціальної 
ситуації розвитку – свідомим переходом від позиції дитини до позиції 
дорослого. Даний процес може мати як продуктивний, так і 
непродуктивний характер, визначаючи психологічні особливості 
становлення структурних компонентів ідентичності. 

Залежно від того, як інтелект у своєму розвитку досягає рівня 
формальних операцій, підлітки починають бачити невідповідність і 
суперечність як у ролях, що вони виконують, так і в ролях інших людей, 
а також батьків. Вирішення цих рольових конфліктів допомагає їм 
побудувати нову особистісну ідентичність, яку вони пронесуть через 
усе життя. Діксон вважав формування его-ідентичності 
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головним завданням підліткового віку.  
Раса та національність самі по собі мають не таке велике значення, 

як наявність сильного відчуття етнічної ідентичності та соціальної 
гордості за культурну спадщину свого народу. 

Чим сильніший стрес (у підлітковому віці), тим більше страждає 
самооцінка. 

Звичайно, у підлітковому віці Я-концепція стабілізується, але на неї 
можуть тимчасово впливати різноманітні події. 

Я-концепція українських підлітків повністю не сформована. Я-
реальне співпадає з Я-ідеальним. Не поставлена мета, і тому Я-ідеальне 
якісно не відрізняється від Я-реального. А це означає, що українські 
підлітки фактично не мають перспективи психологічного зросту. 

Українські підлітки мають достатньо високий рівень тривожності, 
їхня емоційна поведінка мінлива. Були виділені типи реагування: 
емоційна нестійкість, напад або відступ, ідеалізм. 

В українських підлітків ідентичність "розмита" або не досягнута.  
На основі узагальнення  проведеного дослідження ми сформулювали 

рекомендації для вчителів української і зарубіжної літератури та 
шкільних психологів з учнями раннього юнацького віку. 

Викладання української та зарубіжної літератури доцільно будувати 
на основі наступних положень: 

- врахування особливостей раннього юнацького віку (вікова 
криза, особливості становлення особистісної ідентичності) при виборі 
літературних творів та форм проведення уроків літератури 
(використання таких методів: групова дискусія, психодрама, рольова 
гра, творчі етюди, рефлексивні самозвіти; прийомів: висловлювання по 
колу, приєднання, активне слухання, Я-висловлювання); 

- створення умов для активізації механізмів становлення 
особистісної ідентичності художніми засобами (наприклад, активізація 
механізмів ідентифікації – відокремлення, Я-висловлювання можливе 
при побудові учнями порівняльних характеристик літературних 
персонажів з показом та обґрунтуванням власного ставлення до них); 

- продуктивність поєднання в процесі бінарних уроків 
літературного та психологічного підходів до аналізу творів з метою 
надання старшокласникам теоретичних та практичних знань про вікові 
закономірності, детермінанти становлення особистості на основі 
художнього відтворення даного процесу, що виступає засобом реалізації 
інтегрованої освіти; 

- ефективність використання психологічних методів та методик 
для вивчення особистісного розвитку, динаміки становлення 
особистісної ідентичності учнів раннього юнацького віку в процесі 
художньої перцепції. 

Стратегію роботи практичних психологів зі старшокласниками 
доцільно визначити за підібраною та апробованою батареєю 
взаємодоповнюючих психодіагностичних методик, що дають змогу 
визначити психологічні особливості становлення структурних 
компонентів та рівень особистісної й соціальної ідентичності. 
Ефективним є впровадження психокорекційної роботи (враховуючи 
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наявність проблеми становлення етнічної та релігійної ідентичності), 
спрямованої на оптимізацію становлення ідентичності старшокласників. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми  
ідентичності. Перспективу подальшого аналізу ми вбачаємо у вивченні 
умов та засобів становлення  ідентичності в ранньому юнацькому віці, 
побудові психодіагностичних методик її дослідження, виявлення 
індивідуальних національних особливостей становлення ідентичності 
впродовж життєвого шляху людини. 
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Чуйко І.С. (Тернопіль) 
 

УЧАСТЬ ЄВГЕНА ОЛЕСНИЦЬКОГО  
У КООПЕРАТИВНОМУ РУСІ 

 
У статті показано плідну кооперативну діяльність відомого 

українського політика, економіста та громадського діяча Галичини 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. Є. Олесницького. 

 
У ІІ пол. ХІХ – на початку ХХ ст. на західноукраїнських землях 

виникають різні форми економічної самооборони громадянства, що 
ґрунтувалися на багатовікових народних традиціях. Найважливішою з 
них стає кооперація, як рух самозахисту і самопорятунку економічно 
слабких і соціально принижених верств населення1. Це спеціальна 
форма економічної співпраці людей задля поліпшення матеріальних 
умов існування та зменшення гостроти суперечностей суспільного 
устрою. Зародившись за умов  переходу від аграрно-ремісничого до 
індустріального суспільства, формування ринкової економіки та 
світової цивілізації з прагнення розв`язати якимось чином проблему 
забезпечення матеріального добробуту її учасників, кооперація набула 
характеру потужної сили, що прагне реалізувати особливий 
кооперативний ідеал2. 

Ініціаторами раціоналізації аграрного виробництва були приватні 
особи і створені ними собі на допомогу товариства сільського 
господарства.  

На зламі двох сторіч в економічній організації українства визначну 
роль відіграв галицький громадський і політичний діяч, економіст-
юрист, кооператор Євген Олесницький. Найбільше прислужися він 

                                           
1 Лановик Б.Д., Лазарович М. В. Економічна історія України і світу: Навч. посібник. – 

2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Джура, 2003. – 316 с. 
2 Павлюк О. Комерційні та кооперативні банки. Кооперативний банк “Дністер” // 

Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти (Зб. статей).– Львів, 
1998. – Т. 1. – С. 157–160. 
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українській кооперації організацією громадсько-економічних інституцій 
Стрийщини та діяльністю у кооперативних товариствах краю. 

Проте ґрунтовного і цілісного дослідження основних віх життя та 
діяльності Є. Олесницького ми на сьогодні не знайдемо. Це стосується і 
його економічної праці та поглядів. За останні роки невеликі публікації, 
що з’явилися у місцевій пресі (переважно Р. Матейка) оглядово 
ознайомили читача з постаттю Є. Олесницького1. Окремі аспекти 
громадсько-економічної діяльності на західноукраїнських землях у кінці 
ХIХ – на початку ХХ ст., у тому числі й Є. Олесницького, розкривають 
наукові статті О. Павлюка2, С. Гелея і Р. Пастушенка3, Я. Заніка4, 
Т. Гелей і Я. Заніка5, І. Сохоцького6, Р. Матейка7, Л. Пинди8. 
Дослідження С. Злупка дають уявлення про його господарсько-правові 
погляди9.  

Таким чином, участь Є. Олесницького в економічній розбудові краю 
ще майже не відображена в науковій літературі. Тому автор робить 
спробу хоч частково заповнити існуючу прогалину і ставить перед 
собою такі завдання: з`ясувати, якими теоретичними принципами 
керувався Є. Олесницький у своїй господарсько-організаційній праці; 
проаналізувати основні результати його роботи в кооперативних 
товариства краю; охарактеризувати вклад галицького політика в 
поліпшення економічного добробуту українського селянства. 

Упродовж кінця ХVIII – І пол. ХІХ ст. піднесенням рівня 
господарської культури займалися громадські органи влади і церковні 
братства. Першими закладами у галицьких селах були шпихліри 

                                           
1 Матейко Р. З когорти славних синів України: (Ретроспективний погляд на життя та 

діяльність Євгена Олесницького) // Тернопіль вечірній. – 1999. – 13 жовтня. – С. 3. 
2 Павлюк О. Комерційні та кооперативні банки. Кооперативний банк “Дністер” // 

Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти (Зб. статей). – Львів, 
1998. – Т. 1. – С. 157-160. 

3 Гелей С., Пастушенко Р. Львів – столиця української кооперації // Українська 
кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти (Зб. статей). – Львів, 1998. – Т. 1. – 
С. 59-66. 

4 Занік Я. Євген Олесницький і початок української молочарської кооперації в 
Галичині // Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти (Зб. статей). 
– Львів, 1998. – Т. 1. – С. 168-170. 

5 Гелей Т., Занік Я. Євген Олесницький (1860–1917) // Українські кооператори. 
Історичні нариси. Львів: Вид-во “Укоопосвіта” Львівської комерційної академії, 1999. – 
Книга 1. – С. 156-163. 

6 Сохоцький І. Д-р Євген Олесницький // Історичні постаті Галичини ХІХ–ХХ ст. – Ню 
Йорк; Париж; Сідней; Торонто: Заходом і коштом Осередку праці НТШ у Філядельфії, 
1961. – С. 118-136. – (Наукове товариство ім. Шевченка. Бібліотека українознавства. Ч. 8). 

7 Матейко Р. М. Колиска кооперативного молочарства. Коротка історична довідка про 
виникнення та діяльність “Маслосоюзу” // Сільський господар. – 1997. – № 7. – С. 9-11. 

8 Пинда Л. Періодичні видання крайового товариства “Сільський Господар” (1910–
1944) // Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти (Зб. статей). – 
Львів, 1998. – Т. 1. – С. 83-96. 

9 Злупко С. Не плакати на руїнах // Персоналії і теорії української економічної думки. 
– Львів: Євросвіт, 2002. – С. 245-249; Злупко С. М. Економічна думка на Україні. Нариси 
історії економічної думки на західноукраїнських землях в другій половині ХІХ ст. – Львів: 
Вид-во Львівського університету. – 1969. – 222 с. 
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(зерносховища), позичкові каси, торговельні крамниці та інші 
економічні спілки1.  

З кінця 60-х рр. ХІХ ст. з розвитком національного відродження в 
нужденному галицькому селі інстинктивно почалася просвітня й 
економічна діяльність народовців і москвофілів на засадах 
самоорганізації та самозахисту. Правові підстави для цього створили 
закони про товариства (1867 р.) і кооперацію (1873 р.). Спочатку заходи 
громадсько-економічної допомоги мали благодійний характер. Однак 
згодом кредитні установи призвели через високі відсотки до посилення 
лихварства та закабалення селян. Винятком була діяльність позичкових 
кас, створених при читальнях товариства “Просвіта”. Лише 1880-ті рр. 
стали часом переходу від стихійного до систематичного і планового 
руху господарської самооборони. Це пов`язано із започаткуванням 
формування теоретичних підстав суспільно-господарської праці2. 

Негативні явища галицького села, посилені світовою 
сільськогосподарською кризою, сприяли формуванню української 
аграрної економічної думки, творцями якої були інтелігенти, переважно 
юристи і письменники (Є. Олесницький, Ю. Бачинський, 
В. Будзиновський, М. Павлик, О. Терлецький, І. Франко), оскільки 
професійних агрономів і економістів серед українців майже не було3. 

Від початку 80-х рр. ХІХ ст. у галицьких народовців стає 
популярним гасло так званої “органічної праці” – усвідомлення 
необхідності доповнювати національні прагнення громадсько-
економічною організацією, яка мала б створити підстави для політичних 
змагань. Головними речниками державницької позиції були 
В. Навроцький і В. Барвінський4. Слід зазначити, що вони мали значний 
вплив на Є. Олесницького. 

Ідеологією громадсько-господарського життя галицької України 
впродовж 90-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст. стала економічна думка 
нової генерації громадських діячів, народовців, які очолили 
національно-політичний рух і працю з економічної розбудови села: 
Є. Олесницького, К. Левицького, А. Жука, К. Паньківського, С. Федака, 
Т. Кормоша, Т. Бережницького, В. Нагірного, О. Саєвича, 
І. Гарасимовича, О. Нижанківського, М. Коцюби, А. Ничая5.  

Доктор Є. Олесницький теоретично обґрунтував свою позицію у 
статтях, що з`явилися в західноукраїнській пресі, сформулював основи 
розвитку економічної та політичної думки галичан. Ще навчаючись на 
юридичному факультеті Львівського університету, майбутній правник 

                                           
1 Олесневич Л. О. Кооперативні міфи і капіталістична діяльність. Західноукраїнська 

буржуазна кооперація (1883–1939). – К.: Наук. думка, 1974. – С. 12-13. 
2 Рева-Родіонова Л. Українське товариство “Сільський господар”. 1899–1944 рр. 

Історія. Досвід. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – С. 56-57. 
3 Там само. – С. 58. 
4 Витанович І. Історія українського  кооперативного руху. Із праць Історично-

Філософської Секції НТШ. – Нью-Йорк: Товариство української кооперації, 1964. – С. 80-
81. 

5 Рева-Родіонова Л. Українське товариство “Сільський господар”. 1899–1944 рр. 
Історія. Досвід. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – С. 59. 
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студіював, крім інших наук, політичну економію, система якої 
приваблювала його. “Мене, – згадував Є. Олесницький, – цікавила 
особливо вже від університетських часів політична економія, і в тій 
ділянці я працював дуже радо”1. 

Видатний галицький політик одним із перших почав виступати з 
доказами безнадійності державницької боротьби без опори на 
економічно заможне громадянство. Виступаючи за зміцнення 
селянської верстви, Є. Олесницький стверджував, що “кляса рільнича, 
рільник, хлібороб, той, що сам на землі робить, – єсть на кожен случай 
основою найважливішої галузі продукції”2. На його думку, кожен має 
звернути особливу увагу на “організацию хліборобства, сеї головної 
основи і будучности нашого народу”3. Є. Олесницький був 
переконаний, що національний розвиток вимагає перш за все повної 
незалежності тих, хто береться за публічні справи. Однак такий стан 
може бути забезпечений лише за умови добробуту й економічної 
незалежності. Саме остання є “першим і найконечнішим условієм 
розвитку народного або національного”4. 

Як бачимо, Є. Олесницький відстоював незалежність селянина від 
поміщицького двора, оскільки до деякої міри ототожнював створення 
міцної селянської верстви з національним розвитком. 

Програмні засади економічної діяльності, на думку Є. Олесницького, 
повинні складатися з двох частин: перша – це політичний захист прав 
українського народу в рамках тодішніх можливостей, а друга – розвиток 
господарської самодопомоги. Під економічною організацією він розумів 
необхідність поширення просвіти між селянством і міщанством, а також 
створення господарських спілок або товариств, які допомагали б 
хліборобам в їх економічних потребах, працювали б для піднесення 
агрокультури селянських господарств, організації спільної праці тощо5. 

У черговому рефераті Є. Олесницький проголошував (1906 р.): “Наш 
нарід в девять десятих частинах рільничий, а мимо того рільництво не 
стоїть нігде так низько як у нас. Плоди землі не можуть викормити 
місцевого населення. І тому у нас є привіз збіжжа до краю, а з краю 
вивозимо тільки людей (еміграція)... Наш хлібороб виставлений всюди 
на визиск посередників... Де наш хлібороб міг би купити землю, або де 
йому треба помочі, там він стрічається тільки з перешкодами... 

                                           
1 Олесницький Е. Сторінки з мого життя: У двох частинах. – Львів: Накладом 

Видавничої Спілки “Діло”, 1935. – І частина (1860–1890). – С. 216. 
2 Злупко С. Не плакати на руїнах // Персоналії і теорії української економічної думки. 

– Львів: Євросвіт, 2002. – С. 245. 
3 Олесницький Є. Яка має бути наша рільнича організація? Промова посла д-ра Євгена 

Олесницького на Загальних Зборах філій Товариства господарського “Сільський 
Господар” в Станиславові. – Львів: Накладом т-ва “Сільський Господар”, 1910. – С. 4. 

4 Злупко С. М. Економічна думка на Україні. Нариси історії економічної думки на 
західноукраїнських землях в другій половині ХІХ ст. – Львів: Вид-во Львівського 
університету. – 1969. – С. 74. 

5 Олесницький Е. Рефератъ Д-ра Евгенія Олесницкого на першихъ зборахъ філіи 
“ПросвЂты” въ Стрыю дня 29 н. ст. серпня 1892 року. Передрукъ зъ “ДЂла”. – Львŏвъ: Зъ 
ДрукарнЂ Товариства имени Шевченка пŏдъ зарядомъ К. Беднарского, 1892. – С. 16. 
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Але рятунок мусить бути. Держава нічого не дасть, бо вона 
кермується політикою. Цю поміч мусимо дати ми самі. Треба конечно 
організації кооперації, треба хліборобських спілок...”1 

Викликають захоплення висловлені ще у 1888 р. думки про 
економічну свободу і демократію. “Поміж здобутками, які для 
людськості приніс ХІХ вік, – стверджував Є. Олесницький, – займає 
одне з перших місць свобода в господарськім економічнім життю”. Такі 
погляди відповідають українській традиції в господарюванні та 
економічному мисленні, вони співзвучні з поступом європейської 
економічної думки2. 

Перехід національного проводу галицьких українців до активної 
громадсько-економічної діяльності зумовив перетворення Львова в 
центр українського кооперативного руху3. 

Перед західноукраїнською кооперацією від самого початку її 
заснування ставилось завдання – створити внутрішній ринок для 
національних товаровиробників. Перше галицьке кооперативне 
товариство – торгове підприємство “Народна торгівля” було 
організоване 1883 р. у Львові за ініціативою архітектора В. Нагірного4. 
Воно перебрало організаційні завдання у налагодженні торговельної 
справи Господарсько-Промислового товариства, створеного 1881 р. у 
Станіславові завдяки зусиллям вчителя гімназії А. Ничая5. З 1907 р. 
“Народна торгівля” стає союзом споживчих кооперативів краю, яких у 
1910 р. налічувалось 70 (з річним товарообігом 1341 тис. крон); у 1912 
р. число їх збільшується до 1366. Ініціатором реорганізації “Народної 
торгівлі” був секретар її правління І. Петрушевич, пропагатор 
рочдельських (за англійським зразком) підстав споживчої кооперації7. 
Проте такий тип кооперування до Першої світової війни не мав 
значного поширення у західноукраїнському селі. 

Головною формою кооперації в австро-угорський період стала 
кредитна, оскільки кредит був дуже важливою і найлегшою для 
опанування кооперативами стороною економічного життя8. Перші 

                                           
1 Бачинський В. Народній трибун. Життя і праця д-ра Євгена Олесницького. – Львів: 

вид. Іван Тиктор, 1938. – 32 с. – (Б-ка “Народньої справи” “Рідне слово”, ч. 5 (17). – С. 27. 
2 Злупко С. Не плакати на руїнах // Персоналії і теорії української економічної думки. 

– Львів: Євросвіт, 2002. – С. 246. 
3 Гелей С., Пастушенко Р. Львів – столиця української кооперації // Українська 

кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти (Зб. статей). – Львів, 1998. – Т. 1. – 
С. 61. 

4 Лановик Б.Д., Лазарович М. В. Економічна історія України і світу: Навч. посібник. – 
2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 216. 

5 Бабенко С. Г., Гелей С. Д., Гончарук Я. А. та ін. Історія кооперативного руху: 
Підручн. для кооперативних вузів / Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів: 
Інст. українознавства НАНУ, 1995. – С. 218-219. 

6 Олесневич Л. О. Кооперативні міфи і капіталістична діяльність. Західноукраїнська 
буржуазна кооперація (1883–1939). – К.: Наук. думка, 1974. – С. 17. 

7 Витанович І. Історія українського  кооперативного руху. Із праць Історично-
Філософської Секції НТШ. – Нью-Йорк: Товариство української кооперації, 1964. – 
С. 147-148. 

8 Олесневич Л. О. Кооперативні міфи і капіталістична діяльність. Західноукраїнська 
буржуазна кооперація (1883–1939). – К.: Наук. думка, 1974. – С. 19. 
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товариства такого типу (на зразок німецьких об`єднань Шульце-Деліча) 
виникли у Перемишлі (“Віра”, заснована адвокатом Т. Кормошем 
1894 р.), Стрию (“Каса задаткова”, докладніше про яку згодом). У 
1892 р. з ініціативи лідерів українського кооперативного руху 
В. Нагірного, С. Федака, Д. Савчака було створено страхове товариство 
(товариство взаємних забезпечень) “Дністер”. При ньому з 1895 р. 
функціонував кооперативний банк (ощадно-позичкове товариство) 
“Дністер”1. Почалося також створення сільських кредитних товариств 
на кшталт об`єднань Райфайзена, які так і називали “райфайзенками”. 
Зростання чисельності кредитних спілок зумовило створення 1898 р. 
Крайового союзу кредитового (КСК) – першого західноукраїнського 
кооперативного союзу, який об`єднав і підпорядкував собі значну 
частину українських кредитних кооперативів. Його організатором та 
довголітнім головою дирекції був один із провідних політиків 
галицьких українців К. Левицький2. До складу союзу ввійшло 26 
кооперативів та фізичні особи (всього 113 членів, 377 крон капіталу). 
Саме Крайовий союз кредитовий започаткував формування автономної 
системи української галицької кооперації3. 

У розвитку кредитної кооперації активно проявив себе і 
Є. Олесницький. Він розпочав свою працю на Стрийщині, Підгір`ї та 
близькій Бойківській Верховині під гаслом “з бідним політики робити 
не можна”4. Намагаючись піднести економічний добробут селян повіту, 
Є. Олесницький разом з однодумцями засновує 1894 р. “Руську 
задаткову касу” та перетворює її в надійну фінансову інституцію, що 
виділяла кошти селянам на купівлю землі, розвиток ремісництва і 
дрібного  промислу, заснування дрібних кооперативів5. 
Є. Олесницькому та його однодумцям вдалося реорганізувати установу, 
яка на загальних зборах перейшла з польських в українські руки6. 

Цікаво, що така праця, як згадував згодом Є. Олесницький, 
здійснювалась на добровільних засадах: “Ми приступили до цього діла з 
малими силами та з малими засобами. Ми розпочали з найбільшою 
ощадністю, щоб не множити коштів адміністрації і тим самим дати 

                                           
1 Гелей С., Пастушенко Р. Львів – столиця української кооперації // Українська 

кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти (Зб. статей). – Львів, 1998. – Т. 1. – 
С. 61. 

.2 Лановик Б.Д., Лазарович М. В. Економічна історія України і світу:  Навчальний 
посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 217. 

3 Гелей С., Пастушенко Р. Львів – столиця української кооперації // Українська 
кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти (Зб. статей). – Львів, 1998. – Т. 1. – 
С. 61.  

4 Витанович І. Історія українського кооперативного руху. Із праць Історично-
Філософської Секції НТШ. – Нью-Йорк: Товариство української кооперації, 1964. – 
С. 150. 

5 Занік Я. Євген Олесницький і початок української молочарської кооперації в 
Галичині // Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти (Зб. статей). 
– Львів, 1998. – Т. 1. – С. 169. 

6 Витанович І. Історія українського кооперативного руху. Із праць Історично-
Філософської Секції НТШ. – Нью-Йорк: Товариство української кооперації, 1964. – 
С. 141. 
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товариству змогу скорого розвою. Все робилося безкорисно... 
Урядували три директори зовсім безплатно, а саме: я, Бобикевич і... 
Бородайкевич, на якого місце вступив по його смерти мій конципієнт 
(практикант – І. Ч.) Охримович. Щойно по трьох роках призначила 
управляюча рада двом другим директорам невеличкі річні тантієми 
(грошові виплати – І. Ч.), одначе я урядував повних 18 літ зовсім 
безплатно”1. 

Завдяки сумлінній роботі керівництва “Задаткова каса” стала однією 
з найбільших кредитних установ Стрийщини перед Першою світовою 
війною. За своїм значенням вона була на другому місці після 
перемиської “Віри”. 

Водночас Є. Олесницький ініціював заснування торговельних та 
промислових спілок, громадських шпихлірів. Зроблено спробу 
організувати спілку для спільного користування пасовищами та 
орендованими у поміщиків землями. Одним словом, кооператор робив 
усе можливе, щоб поліпшити економічне становище українських селян і 
тим самим підготувати їх до політичної організації2. 

Слід зазначити, що, окрім своєї широкої громадської діяльності у 
Стрийському повіті, Є. Олесницький не відмовлявся від праці у 
львівських економічних установах. Так, 1892 р. він був одним із 
засновників асекураційного (страхового) товариства від вогню 
“Дністер”, що разом з існуючим при ньому банком перетворилося у 
впливову інституцію краю. Кооператор став від початку створення 
членом наглядової ради “Дністра,” а з 1909 р. – членом його дирекції. У 
1902 р. австрійський прем`єр-міністр Кербер спонукав представників 
українського національного проводу заснувати у Львові парцеляційний 
банк, обіцяючи свою допомогу. На посаду директора установи 
передбачалося обрати Є. Олесницького. Такий банк так і не 
організували. Проте 1908 р. з`явився Земельний банк іпотечний, до 
числа засновників якого увійшов і стрийський адвокат, будучи членом 
його наглядової ради3. 

На початку ХХ ст. частина функцій Крайового союзу кредитового 
переходить до новостворених товариств. Обов`язок ревізувати 
кооперативи перейшов у відання спеціальної ревізійної установи – 
Крайового союзу ревізійного (КСР). Останній з часу заснування 
(1904 р.) став ідейно-організаційним центром українського 

                                           
1 Олесницький Е. Сторінки з мого життя: У двох частинах. – Львів: Накладом 

Видавничої Спілки “Діло”, 1935. – ІІ частина (1890–1897). – С. 54–55. 
2 Гелей Т., Занік Я. Євген Олесницький (1860–1917) // Українські кооператори. 

Історичні нариси. – Львів: Вид-во “Укоопосвіта” Львівської комерційної академії, 1999. – 
Книга 1. – С. 158-159. 

3 Сохоцький І. Д-р Євген Олесницький // Історичні постаті Галичини ХІХ–ХХ ст. – Ню 
Йорк; Париж; Сідней; Торонто: Заходом і коштом Осередку праці НТШ у Філядельфії, 
1961. – С. 118–136. (Наукове товариство ім. Шевченка. Бібліотека українознавства. Ч. 8). – 
С. 133. 
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кооперативного руху в Галичині. На 1912 р. він об`єднував 567 
кооперативів1. 

На щорічних загальних зборах КСР делегати від кооперативів – його 
членів обирали голову союзу і 12 членів Ради. Першим і незмінним 
головою Ради до 1914 р. був К. Левицький. До складу перших членів 
Ради, окрім С. Федака, В. Нагірного, Т. Кормоша, Я. Кулачковського, 
М. Шухевича, К. Паньківського та ін., входив і Є. Олесницький2. 

З усіх видів виробничої кооперації в Галичині найбільше 
розвинулась молочарська. Саме молочарство стало тією галуззю 
сільської кооперації, створенню якої він найбільше прислужився. 
“Батьком” молочарського промислу на Стрийщині, правда, вважають 
композитора та хорового диригента о. О. Нижанківського. Але 
очевидно, слід погодитися з думкою І. Витановича про те, що саме під 
впливом Є. Олесницького О. Нижанківський вирішив “сховати на час 
диригентську батуту до футерала й замінити її молочарською 
кружлівкою”3. 

На скликаній Є. Олесницьким конференції 1904 р. у Стрию було 
ухвалено конкретну програму практичних дій. У населених пунктах 
почалися виклади на молочарські теми. У статтях журналу “Економіст” 
(орган КСР) заохочувалися галицькі селяни до оволодіння наукою 
молочарства. Протягом 1904–1905 рр. на сторінках газети “Діло” 
неодноразово піднімалися такі питання Є. Олесницьким4. Пропаганда 
переваг кооперативних молочарських спілок серед галицького 
українства незабаром принесла перші практичні результати. У с. Завадів 
Стрийського повіту 1904 р. при місцевій читальні “Просвіти” почала 
діяти перша українська молочарська спілка на чолі з О. Нижанківським. 
Через кілька місяців подібні товариства виникли в інших селах. 
Зростання їх кількості викликало необхідність створення 
організаційного центру для керівництва. З цією метою Є. Олесницький 
зініціював нараду стрийської філії “Просвіти”, на якій засновано Союз 
руських (українських) молочарських спілок (1905 р.) на чолі з 
О. Нижанківським. Вже 1907 р. цей орган із відділу стрийської філії 
“Просвіти” перетворився на самостійну статутну організацію – 
Крайовий союз господарсько-молочарський у Стрию. На його загальних 
зборах 1908 р. обрано першу наглядову раду на чолі з Є. Олесницьким5. 
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Крайовий союз господарсько-молочарський у Стрию визначив своїм 
завданням організацію товариств і молочарень, їх технічне оснащення, 
пошук ринків збуту для продукції молочарських кооперативів. Успіхи 
молочарської кооперації краю сприяли зростанню коштів союзу і як 
наслідок – масштабів його діяльності1. Наприкінці 1910 р. 
нараховувалося вже 58 молочарень, а напередодні Першої світової 
війни їх кількість становила близько 100 при річній переробці 7,5 млн. л 
молока і виробництві 300 т масла2. 

У 1908 р. союз розпочав будівництво холодильні у Стрию, 1909 р. 
влаштував відому першу хліборобську виставку, за яку отримав срібну 
медаль від австрійського Міністерства сільського господарства, 
заснував пасічницьку секцію. Було відкрито крамниці союзу у великих 
містах, налагоджено видання власного друкованого органу “Господар і 
промисловець” (1909 р.). У 1913 р. почала працювати молочарська 
школа у Стрию3. 

Таким чином, Крайовий союз господарсько-молочарський у Стрию 
завдяки зусиллям Є. Олесницького перетворився в одну з 
найпотужніших економічних структур, що вивела Галичину в число 
провідних експортерів молочних продуктів, зокрема, масла в Європі. 

Історія сільськогосподарської  (постачально-збутової) кооперації 
почалася 1899 р. зі “Спілки для господарства й торгівлі” у Перемишлі, 
що зайнялася торгівлею предметів селянського господарського і 
домашнього вжитку, а також агрономічною працею4. 

Задля кращої організації торговельно-посередницьких операцій, при 
крайовому господарському товаристві “Сільський господар” у Львові 
(очолюваному Є. Олесницьким у 1909–1913 рр.) виник спеціальний 
синдикат. Останній доставив членам товариства і крамницям у 1910 р. 
товарів загальною вартістю 48324 крони зі знижкою 10 %5. У той час 
філії проводили активну співпрацю зі “Спілкою для господарства і 
торгівлі” у Перемишлі та її відділами, які налагодили зв`язки не лише в 
Галичині, а й у Буковині, на Закарпатті, контактували із закордонними 
партнерами. Водночас на сторінках журналу “Економіст” проводилася 
активна дискусія з питання, чи варто створювати крайову спілку 
сільськогосподарських кооперативів6. 

                                           
1 Гелей Т., Занік Я. Євген Олесницький (1860–1917) // Українські кооператори. 
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Книга 1. – С. 160. 
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4 Рева-Родіонова Л. Українське товариство “Сільський господар”. 1899–1944 рр. 
Історія. Досвід. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – С. 61. 
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У 1911 р. нарешті було вирішено об`єднати торговельний синдикат 
“Сільського господаря” з перемиською “Спілкою для господарства і 
торгівлі” в єдиний “Крайовий союз господарсько-торговельних спілок”, 
Синдикат товариства “Сільський господар” у Львові”. Цей союз став 
центральною спілкою української сільськогосподарської кооперації 
Галичини й обрав своїм осідком Львів1. На 1913 р. він організував 28 
сільських господарсько-торговельних спілок2. На чолі союзу став 
перемиський учитель, історик Д. Коренець3. У 1912 р. союз мав 481 
члена і 10737 крон усіх оборотів4. 

В обіжнику Крайового союзу господарсько-торговельних спілок за 
1912 р. читаємо, що товариство провело заходи щодо здійснення 
військових поставок і закликало сільськогосподарські спілки 
виконувати збір потрібних продуктів з цією метою5. 

Філії та гуртки “Сільського господаря” виявляли щораз більшу 
ініціативу в організаційно-господарських заходах. У громадах 
створювалися кредитні спілки типу райфайзенок, годівельні, страхові, з 
переробки овочів, пасічні, з продажу збіжжя і худоби. У 1910–1911 рр. 
проведено статистичне дослідження спілок із страхування худоби, 
почалося їх заснування у кожній громаді на основі статуту, виданого 
Міністерством сільського господарства. Вже у 1910 р. було 
зареєстровано 11 збутових спілок, три з яких продавали худобу до 
Відня6. У 1911 р. таких спілок було 62 з кількістю членів 29879. Вони 
ставали посередниками Хліборобського агентства для збуту худоби, яке 
створив у Відні Загальний союз хліборобських спілок Австрії7. Перша 
спілка із збуту свиней була заснована за ініціативою “Сільського 
господаря” в с. Яйківцях Жидачівського повіту 1910 р. Вже за квітень 
1911 р. галицькі кооператори вислали до Відня і Праги половину тієї 
кількості свиней, що їх було продано майже за рік – з жовтня 1910 по 
липень 1911 р.8 Зростанню чисельності товариств для закупівлі й 
продажу худоби та їх торговельних операцій викликало потребу 
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об`єднання в межах краю. У березні 1911 р. при сприянні очоленого 
Є. Олесницьким “Сільського господаря” засновано Крайовий союз для 
розведення і збуту худоби у Львові під керівництвом Я. Литвиновича та 
Б. Дуткевича. Централя мала власну фабрику м`ясних виробів (1912 р.)1. 
Завданням союзу було опікуватися товариствами, допомагати їм у 
діловодстві та пошуках ринків збуту худоби. Для ведення справ він 
дістав допомогу на суму 30000 крон від Міністерства сільського 
господарства Австрії (7 спілок отримали того ж року по 20000 крон). 
Наприкінці 1912 р. союз налічував уже 83 члени (з них лише 13 – 
фізичні особи)2. 

Поставки, організовані Крайовим союзом для розведення і збуту 
худоби, могли впливати на ринкові ціни. Свідченням цього є той факт, 
що в 1911 р. товариство закупило і відправило на віденські ринки 73575 
голів, переважно свиней. Закупівля худоби союзом на території Східної 
Галичини досягла в останні роки перед Першою світовою війною 51 % 
загальної її закупівлі, а щорічна виручка від реалізації – понад 11 млн. 
крон3. 

Однак з продажу худоби українські кооператори не мали великих 
прибутків. Це було пов’язано із складністю організації даної справи, а 
також із конкуренцією з Балканськими країнами, Угорщиною, Данією 
на внутрішньому та європейських ринках4. 

Товариства з догляду за худобою у Галичині працювали поза 
спілковою організацієюю. Від 1910 р. ними опікувався “Сільський 
господар”, але об`єднати їх у спілку не вдалося. Тоді ж він організував 
опіку й над спеціалізованими товариствами птахівників, кролівників, 
пасічників та ін. У 1910 р. виникла Руська крайова спілка для 
розведення і продажу дробу та кроликів біля Белза у с. Довжневі. 
Кількість її членів була невелика (120 у 1911 р.), але вона влаштовувала 
курси відгодівлі домашньої птиці та кролів, займалася збутом яєць. Від 
1911 р. функціонували товариства для збуту збіжжя в Скольому, 4 – з 
виробництва черепиці, 3 млинарських. Діяла також спілка використання 
торфу5. 

Слід також зазначити, що в 1911 р. “Сільський господар” заснував у 
Львові біржу для збуту збіжжя. У 1912 р. така спілка була створена, 
членом її ради обрано Є. Олесницького6. 
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У сфері бджільництва працювала окрема секція “Сільського 
господаря”. Ще під час першої хліборобської виставки у Стрию 
(вересень 1909 р.) відбувся з`їзд українських пасічників, які заснували 
своє самостійне товаристо. Уконституювався Пасічничо-торговельний 
союз 8 грудня 1909 р. у Львові. У 1912 р. товариство мало 9 взірцевих 
пасік1. 

Як бачимо, разом із товариством “Сільський господар” в Галичині 
виникла ціла мережа сільськогосподарської кооперації, об`єднаної 
трьома централями: Крайовий союз господарсько-молочарський у 
Стрию, Крайовий союз господарсько-торговельних спілок, Крайовий 
союз для розведення і збуту худоби у Львові – усі вони були 
організовані за ініціативою й активною підтримкою голови “Сільського 
господаря” Є. Олесницького. Охарактеризовуючи їх діяльність у 
доповіді на окружній конференції товариства (листопад 1912 р.), 
видатний кооператор відзначив, що “Сільський господар” відчуває за 
них моральну відповідальність. Хоча реалізація худоби в певний період 
приносила Крайовому союзу погані результати внаслідок зменшення 
цін і зниження експорту (цьому сприяли кон`юнктурні причини), все ж 
союз “увійшов у відносини торговельні з заграничними товариствами, 
котрі купують більше наших продуктів за готівку. Нині експорт наш не 
тільки є звернений на Відень і Прагу, але є много иньших таких місць”2. 

Що стосується Крайового союзу господарсько-торговельних спілок, 
то маємо подібну оцінку. Є. Олесницький визнав, що одна торговельна 
операція, пов`язана з буряками, була провалена союзом. Нарікання 
щодо високих цін на деяку продукцію також справедливі. Проте слід 
мати на увазі, що товариство лише за перший рік своєї роботи створило 
11 торговельних спілок і влаштувало поставки продукції для війська. 
Тому, на думку Є. Олесницького, не варто перебільшувати тимчасові 
негаразди у діяльності союзів і робити поспішні висновки, але всілякі 
незадоволення членів повинні бути розглянуті3. Голова “Сільського 
господаря” особливо підкреслив той факт, що обидва союзи є 
інституціями зовсім окремими, мають власні органи, дирекції, так що у 
правовому відношенні товариство за них не відповідає. Внаслідок цього 
нарікання загалу на “Сільський господар” через помилки у діяльності 
союзів є невиправданими і свідчать про нерозуміння цілей та характеру 
головної хліборобської установи Галичини4. 

Слід зазначити, що Львів був центром видавничої діяльності 
українських кооперативів. Друкарні міста випустили дві третини всіх 
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друкованих в Україні до 1910 р. видань про кооперацію1. Основні 
сільськогосподарські союзи, що керували системою українського 
кооперативного руху, також мали власні друковані органи.  

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що ідеї української 
кооперації, корені якої сягають глибини віків, набули значного 
поширення у Східній Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. У цей 
час відбулося організаційне оформлення українського кооперативного 
руху краю, що ґрунтувався на принципах незалежності, добровільності 
та господарської самостійності. Серед галицьких громадсько-
політичних діячів, які прислужилися українській кооперації, постать 
економіста-правника Є. Олесницького викликає чи не найбільше 
захоплення. Він – заслужений організатор, творець і провідник 
громадсько-економічних товариств Стрийщини („Задаткова каса”, 
Крайовий союз господарсько-молочарський) і краю (Крайовий союз 
господарсько-торговельних спілок, Крайовий союз для хову і збуту 
худоби у Львові), а також член дирекцій страхового товариства 
“Дністер”, Земельного банку іпотечного та Крайового союзу 
ревізійного. Будучи переконаним, що матеріальна забезпеченість, 
господарська стабільність українства є основою національної політики і 
державницького розвитку, основну увагу в своїй діяльності видатний 
кооператор звернув на задоволення потреб та захист інтересів 
галицького селянства.  

Завдяки своїм здібностям, організаційному хисту і наполегливій 
праці Є. Олесницький разом зі своїми однодумцями сприяв поліпшенню 
економічного добробуту селян Стрийщини і краю. Загалом громадсько-
господарська й організаторська творчість Є. Олесницького, його 
економічні погляди, мудрі настанови і нині є цінним надбанням 
українського державотворення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Гелей С., Пастушенко Р. Львів – столиця української кооперації // Українська 

кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти (Зб. статей). – Львів, 1998. – Т. 1. – 
С. 62-63. 
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Гриб О.І. (Тернопіль) 

 
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ОЛЕКСАНДРА БАРВІНСЬКОГО 
 

У статті аналізується видавнича діяльність О. Барвінського як 
редактора, зокрема, серії „Руська історична бібліотека”. 
Прослідковується вплив на його творчість П. Куліша, В. Антоновича 
та інших діячів.  

 
Постать Олександра Барвінського – українського політика, історика, 

педагога посідає важливе місце в історії національного руху західних 
українців. Багатогранність його наукової та громадсько-педагогічної 
діяльності вимагає скрупульозного наукового вивчення. Окремої уваги 
потребує дослідження його видавничої діяльності, адже протягом свого 
життя Олександр Барвінський видав чимало літературознавчих, 
історичних, педагогічних, суспільно-просвітніх праць, які в радянську 
добу замовчувалися. Сучасний стан історичної науки дає змогу 
дослідити наукову спадщину Олександра Барвінського з метою її 
повернення українській громадськості, оцінити його внесок у розбудову 
культурного та освітнього життя українців-галичан. 

Джерельну базу видавничої діяльності Олександра Барвінського 
складають друковані книжки, що зберігаються у фондах Рідкісної книги 
Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Ці праці 
можна умовно поділити на три групи:  

Першу складають праці, автором яких був Олександр Барвінський. 
Це літературознавчі твори, до яких відносяться його „Руска Читанка для 
высшои гимназіи. Уложивъ Александеръ Барвиньскій. Часть втора 
(третя). [Писана словесность. Водделъ ІІ]. У Львове. Накладом ц. к. 
правительственного фонда. За друкарне Института Ставропигійского, 
1871, 474 с. (528 с.)”, „Виїмки з народної літератури українсько-руської 
ХІХ віку. Для висших кляс середних шкіл уложив Олександер 
Барвіньскій. Часть І (ІІ). Друге виданє доповнене і перероблене. У 
Львові. Накладом фонду краєвого. З друкарнї Наукового товариства ім. 
Шевченка, 1893. 379 с.”, „Огляд історії українсько-руської літератури 
до кінця XVIII століття. Написав Олександер Барвінський. У Львові. З 
друкарні Наукового товариства ім. Шевченка, 1901. 68 с.” тощо; 

Історичні дослідження – „Історія Руси. Часть... Посля рускихъ и 
чужихъ историковъ написав Ол. Барвіньскій. У Львове. Товариство 
„Просвіта”. Зъ друкарні Товариства им. Шевченка, 1880, 83+3 с.”, 
„Історія України-Руси. Написав Олександер Барвінський. У Львові. 
Накладом товариства „Просвіта”. З друкарні Наукового Товариства 
ім. Шевченка, 1904, 126 с.”; Розвідки, присвячені Францу Йосифу, 
В. Франкліну тощо. Окрему групу становлять твори громадсько-
просвітницького та політичного характеру, до яких можна віднести 
статті, присвячені суспільному життю русинів-галичан: „Літопис 
суспільної праці та сили Русинів Австрійських. Написав 
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Олександр Барвінський. У Львові. Коштом і заходом Товариства 
„Просвіта”. З друкарні Товариства ім. Шевченка, 1885, 46 с.”, „Образок 
з життя чесного чоловіка. Написав для народу Подолянин [Барвінський 
Олександр]. У Львові. Накладом Комітету Видавництва книжок 
народних. Відповідаючий редактор: Ш. Парасевич. З друкарні 
А. Вайдовичової, 1886, 27 с.” 

Важливим джерелом вивчення життя і творчості Олександра 
Барвінського, в тому числі видавничої діяльності, є його „Спомини з 
мого життя” у чотирьох частинах, перша частина яких побачила світ у 
1912 році, друга – 1913, третя і четверта частини, на жаль, так, і не 
вийшли друком. У 2004 році „Спомини з мого життя” були перевидані: 
„Барвінський О. Спомини з мого життя / Упор. А. Шацька, О. Федорук; 
ред. Л. Винар, І. Гирич. – К.: Смолоскип, 2004. – 528 с.” зі вступним 
словом Л. Винара та І. Гирича. 

Другу групу складають праці, що вийшли заходами Олександра 
Григоровича. До них відносяться переклади іноземних творів: 
„Всесвітна істория для висших кляс середних шкіл. Том... З ІІІ-го 
польского видання переложив з дозволу автора Олександер 
Барвінський. У Львові. Накладом фонду краєвого. З друкарні Наукового 
Товариства ім. Шевченка, 1900, Х+281+1 с.” 

До третьої групи друкованих джерел відносимо видання „Руської 
історичної бібліотеки”, що виходила коштом і за редакцією Олександра 
Барвінського. Починаючи з 1886 року вийшло 24 томи цієї серії. 

Іншими важливими джерелами даного дослідження є листування 
Олександра Барвінського з видатними діячами національно-культурного 
відродження Західної та Східної України: М. Драгомановим, 
Й. Заячківським, О. Кулачковським, В. Охримовичем та відділом НТШ, 
що зберігається у фондах Центрального Державного Історичного 
Архіву м. Львова (фонд № 309 (НТШ), № 663 (М. Павлик)). До 
рукописних джерел також можна віднести чорнові записи Олександра 
Барвінського щодо його видавничої діяльності, що зберігаються у Фонді 
родини Барвінських (фонд № 11) Відділу рукописів Львівської наукової 
бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. 

Серед сучасних дослідників життя і творчості Олександра 
Барвінського слід у першу чергу виділити Стефанію Павлишин1, Олену 
Аркушу2, Ігоря Чорновола3, Богдана Гречина4, Ольгу Кравець. Стаття 
останньої присвячена 150-річчю від дня народження діяча, торкається 
загальної характеристики літературознавчих праць та окремих 

                                           
1 Павлишин С. Олександр Барвінський. – Львів: „Академічний експрес”, 1997. – 148 с.: 

іл. 
2 Аркуша О. Олександр Барвінський. До 150-річчя від дня народження. – Львів: 

Інститут українознавства НАН України, 1997. – 34 с. 
3 Чорновол І. Польсько-українська угода 1890-1894 рр.: ґенеза, перебіг подій, 

наслідки: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства 
ім. І.Крип’якевича. – Львів, 1997. – 22 с. 

4 Гречин Б. Громадсько-просвітницька діяльність Олександра Барвінського: Дис. канд. 
пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – 
227 с. 
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досліджень Олександром Барвінським суспільно-громадського життя 
галичан1. При цьому не робилося спроб охарактеризувати його 
видавничу діяльність як редактора, зокрема його серії „Руської 
історичної бібліотеки” та інших видань, а також прослідкувати вплив на 
творчість Олександра Барвінського видатних діячів Наддніпрянщини: 
Пантелеймона Куліша, Володимира Антоновича та Михайла 
Драгоманова.  

Дане дослідження зосереджує увагу на підготовці та виданні 
„Руської історичної бібліотеки”, інших історичних працях, а також 
аналізі впливу окремих вчених Наддніпрянщини на творчість 
Олександра Барвінського та відгуки про його діяльність видатних діячів 
національно-культурного відродження України на основі листування. В 
дослідження не було включено аналіз суспільно-громадських праць 
Олександра Барвінського, що в перспективі також заслуговують на 
окреме висвітлення. 

Олександр Барвінський народився 8 червня 1826 р. у родині 
священика в селі Шляхтинцях поблизу Тернополя. Рід Барвінських на 
той час уже був відомий окремими його представниками, проте 
Олександру і його братам судилося зробити значний внесок не лише в 
прославлення свого роду, а й у пробудження самосвідомості українців-
галичан. Закінчивши тернопільську гімназію та здобувши вищу освіту 
на філософському факультеті Львівського університету, Олександр 
Барвінський починає свою педагогічну діяльність у Бережанській 
гімназії. Саме в цей період життя починається його видавнича 
діяльність: на замовлення Ради шкільної крайової Олександр 
Барвінський приступає до підготовки підручника для вищої гімназії з 
української літератури, у якому мали бути подані взірці усної народної 
творчості та твори українських письменників ХІХ ст. На той час це було 
досить складним завданням, адже на території Східної Галичини не 
було видання, яке б містило зібрання творів українських письменників-
галичан та наддніпрянських літераторів. За браком власного досвіду та 
недостатньої кількості матеріалу, Олександр Барвінський змушений був 
звернутися до Миколи Лисенка, з яким його пов’язувала давня дружба, 
із проханням допомогти йому в упорядкуванні Читанки. Лисенко, не 
будучи обізнаним у цьому питанні, передає лист Барвінського метрові 
української літератури Пантелеймону Кулішу, який вирішує допомогти 
невідомому на той час галичанину у його потрібній справі. Так з листа-
відповіді П. Куліша від 21 квітня 1869 р. починається майже 
двадцятирічне листування двох громадських діячів, літераторів Заходу і 
Сходу України, що сприяло пожвавленню взаємозв’язку між цими 
двома частинами. 

Підготовка „Руської Читанки для вищої гімназії” відбувалася під 
безпосереднім керівництвом П. Куліша. Про це свідчать його листи, 
вміщені в додатку до першої частини „Спомин з мого життя” 
Олександра Барвінського. У першому з них Пантелеймон Куліш вказує 

                                           
1 Кравець О. Слава та окраса галицького роду // Дзвін. – 1997. – № 7. – С. 133-138. 
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на тих письменників Наддніпрянщини, творчість яких, на його думку, 
заслуговує бути поміщеною у Читанці. При цьому висловлюються 
міркування щодо самих творів: „ ...щоб робити нам діло так, як у людей 
воно робицця, годилось би – здаєцця мені – зробити вибірки тільки ось 
із яких писателів українських (до галицьких я не касаюсь: се Ваше 
діло): Котляревського, Артемівського Гулака, Квітки, Шевченка, 
Гребінки, коли хочте, з мене, Марка Вовчка, Стороженка, з „Наталі” 
Макаровського (а не з другої поеми), з останньої повісти Ганни 
Барвінок (у 1-му – 4-му ч „Правди”), з Номисового „Діда Мини”, 
стишок Щоголева „Ой, у мене був коняка”, оповідання Нечуя, а більш 
нічого не варте читанки”1. 

У наступних листах П. Куліш подав біографічні відомості про 
обраних авторів з деякими уточненнями щодо творів та їх скорочень. 
При побудові „Читанки” письменник приділив належну увагу оцінці 
творів та надав рекомендації щодо їх вживання в тексті: „Нехай 
хлоп’ята читають без посередника виборку с писателів, а тоді вже 
можна їм оцінювати, як они попрочитують доволі та й пам’ятатимуть 
те, що прочитали. Без сього ж Ваша оцінка не матиме в їх у голові 
сідала. В читанці приходицця тільки хвалити: нехай же Ваша оглядлива 
вибірка буде німою хвалою. ...Буде вам час і місце судити те, що дитина 
прочитає; спершу дайте прочитати”2. 

Окрім цього, під час особистої зустрічі з П. Кулішем Олександр 
Барвінський зачитував рукописний варіант підручника з метою його 
рецензування та вирішення спірних питань тексту. Проаналізувавши хід 
роботи над створенням першої в Галичині „Руської Читанки для вищої 
гімназії”, можна стверджувати, що вона вийшла у співавторстві 
Олександра Барвінського та Пантелеймона Куліша, адже її зміст 
формулювався не стільки Барвінським, як власне самим Кулішем.  

З того часу ще більшого значення набуває взаємозв’язок двох 
видатних діячів. Олександр Барвінський неодноразово звертався до 
свого вчителя за порадою та допомогою. Пантелеймон Куліш через 
О. Барвінського поширював у Східній Галичині власні твори та 
переклади Святого Письма, надавав матеріальну допомогу для видання 
літературно-наукового журналу „Правда”, при цьому висилав також і 
матеріали для публікації в ньому; допомагав у заснуванні 
Буковинського альманаху „Руська хата”. Заходами Олександра 
Барвінського Галичина поступово відкривалася для наддніпрянців. 
Через Пантелеймона Куліша на Східній Україні поширювалися твори 
незнаних західноукраїнських письменників, образки суспільно-
громадського життя галичан. Особливого значення набуло листування 
Олександра Барвінського і Пантелеймона Куліша після Емського указу 

                                           
1 Олександр Барвінський. Спомини з мого життя. Перша часть. (Образки з 

громадського і письменьского розвитку Русинів в 60-х рр. ХІХ ст. з додатком переписки 
Ст. Новаковича, М. Лисенка і П. Куліша). – Львів: Накладом Якова Оренштайна в 
Коломиї; З друкарні В.А. Шийковского, 1912. – С. 177. 

2 Олександр Барвінський. Спомини з мого життя / Упор. А. Шацька, О. Федорук; 
ред. Л. Винар, І. Гирич. – К.: Смолоскип, 2004. – С. 145. 
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1876 року, коли, власне, такі контакти сприяли поширенню на Сході 
країни україномовних видань з Галичини.  

Вплив Пантелеймона Куліша на літературознавчу творчість 
Олександра Барвінського простежується і в його подальших працях, про 
що свідчить побудова „Виїмок з народної літератури українсько-руської 
ХІХ віку. Для вищих клас середніх шкіл”, де враховані основні поради 
щодо укладу та змісту підручника. 

На жаль, у 1890 р. внаслідок розходження в політичних уподобаннях 
(Олександр Барвінський був прихильником політики „Нової ери”) 
припинилося їх листування, а в подальшому відбувся повний розрив 
стосунків. 

Розпочавши свою видавничу діяльність з підручника української 
літератури, Олександр Барвінський продовжує її низкою просвітньо-
педагогічних публікацій та біографічних розвідок. Серед них можна 
відзначити „В. Франклін, яко примір чесного, трудящого і ощадного 
чоловіка” (1883; 2-ге вид. 1891), „Убоге та багате село. [Після Репета 
обробив Подолянин]” (1883), „Спомини про життя і діяльність 
Володимира Барвінського” (1884), „Літопис суспільної роботи і сили 
русинів австрійських” (1885), „Цісар і король Франц Йосиф І, картини з 
його життя і володіння” (1888, 2-ге вид. 1908), „Києво-Печерська лавра” 
(1890) та розвідку, присвячену Маркіяну Шашкевичу, написану спільно 
з І.Чапельським: „З Маркіянової спадщини”.  

З юних літ Олександр цікавився історією, вихований у 
патріотичному дусі, він у шкільних роках самотужки вивчав праці 
наддніпрянських істориків. Про це яскраво свідчать нотатки в його 
записній книжці 1864 р., у якій окремим заголовком виділена: 
„Хронолёгія фактівъ описаних въ историі Малорусі (зъ Маркевича 
историі Том V)”1, де виписана повна хронологія від 882 до 1793 року з 
короткими відомостями фактів. Автор „Історії Руси” був обізнаний у 
працях не лише істориків Східної України, а й польських та німецьких 
дослідників, на відомості яких опирався при написанні. 

Велике значення в просвіті галицьких українців надавав Олександр 
Барвінський історії, тому на початку 1880-х років він активно починає 
займатися дослідженнями історії рідного краю та вивчає історичну 
літературу, що надходила зі Східної України. Товариство „Просвіта” у 
1879 р. видало „Історію Русі” Івана Нечуя-Левицького, що була 
передруком київського видання (Історія Русі. Після Івана Нечуя. 
І.Руські князі. – Львів, з друкарні товариства ім. Шевченка, 1879; Історія 
Русі. Після Нечуя. ІІ. Напади татарські і литовські на Русь. – Львів, 
коштом і заходом товариства „Просвіта”, 1879). Внаслідок того, що 
подальші частини не вийшли друком, Олександр Барвінський 
хронологічно продовжує написання „Історії Русі”, що видало своїм 
коштом товариство „Просвіта” (Істория Руси. Часть ІІІ. Русь під 
панованєм Литви і Польщі аж до злуки сих держав під панованєм 

                                           
1 Львівська наукова бібліотека НАН України, Відділ рукописів, ф. 11 (Барвінських), 

спр. 4088 (Записки історичні, літературні і етнографічні. Записна книжка), п. 233, арк. 29-
40. 
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Ягайлонів. Після руских і чужих істориків написав Ол. Барвінський. У 
Львові. Товариство „Просвіта”. З друкарні товариства ім. Шевченка, 
1880. 86с.; Історія Руси. Часть IV. Русь під панованєм Ягайлового роду 
аж до підготовлення Люблінської унії. ...з друкарні товариства ім. 
Шевченка, 1882. 90с.; Історія Руси. Часть V. Внутрішній стан Руси під 
пануванням Ягайлового роду аж до цілковитого зілляня Литви з 
Польщею в Люблінській унії 1569 року. ...З друкарні товариства ім. 
Шевченка, 1884. 96с.).  

У „Київській старині” за березень 1883 р. видатний український 
історик Наддніпрянщини Володимир Антонович подав таку оцінку ІІІ 
та IV частини „Істориі Руси”: „Особливо по нашій думці, талановито 
зложені дві останні книжки, редакцію котрих „Просвіта” поручила Ол. 
Барвінському. Спорудник ужив чимало труду до того, щоби 
приготовитися до виконання своєї задачі: він пильно виучив численні 
твори галицьких, руських, польських і чужосторонніх письменників 
щодо вибраної ним доби істориї Руси, бачно слідив за ходом руської 
історичної науки, користувався єї новішими розвідками і витворив собі 
ясне і виразне понятє про долю свого народу в даній добі часу, виложив 
її вельми доступно, але разом з тим задержав в оповіданю зовсім 
поважний і предметовий настрій; п. Барвінський не уживає ані поук, ані 
тенденційних виходок; він оповідає просто і спокійно, але оповідані 
події взивають до народного самопізнання більш грімко чим усякі 
фрази. Видно, що автор проникнутий сам глибоким народолюбивим 
чувством, свідомостю правоти свого народного діла і тому не вважає 
потрібним прибігати до іскусних способів для тенденцийного освітленя 
подій”1. 

Схвальні відгуки одного з провідних істориків того часу свідчать про 
справжній професіоналізм у дослідженні історичних фактів та їх 
письмовий виклад, якщо врахувати при цьому, що це був перший досвід 
О. Барвінського як історика. Сам автор влучно дає оцінку своїй праці, 
якою закінчує IV частину „Історії Русі”: „Віддаючи ту працю нашим 
родимцям, примічаю, що не раз довелось описувати не одну сумну 
подію нашої минувшини, розкривати не одну ярку картину нашої 
щербатої долі; однак, у всім руководивсь я лиш любовю правди і 
безпристрастностию, та писав у науку і хосен народа... Оскілько я 
відповів сим вимогам, се лишаю благосклонному осудови наших учених 
істориків”2. 

Прихильну оцінку Володимира Антоновича отримала і V частина 
„Історія Руси”, що була поміщена в серпневому випуску „Київської 
старини” за 1884 рік: „Неперечно такий образ вельми трудно подати для 

                                           
1 Олександр Барвінський. Спомини з мого життя. Друга часть. (Образки з 

громадського і письменьского розвитку Русинів від 1871 – 1888 р., з додатком споминів 
про М. Лисенка) – Львів: Накладом Якова Оренштайна в Коломиї; З друкарні 
В.А.Шийковского, 1913. – С. 196-197. 

2 Історія Руси. Часть IV: Русь под панованєм Ягайлового роду аж до підготовлення 
Любліньскої унії. Посля руских и чужих историков написав Ол. Барвіньскій. – У Львові: 
Коштом и заходом товариства „Просвіта”; З друкарні Товариства имени Шевченка, 1882. 
– 90 с. 
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публіки мало привичної до поважного читання. ...Мимо сих трудностий 
п. Барвінський виконав дуже гарно свою задачу, завдяки своїй методі: 
він строго логічно обдумав предмет, розвинув кожду його частину ясно, 
логічно і просто, а особливо умів усунути все другостепенне, неважне і 
скупити увагу читача виключно на сущних чертах зображуваної ним 
картини. Він не затемнив ані разу головних черт історичної картини і 
представив їх настільки випукло і наглядно, наскілько ясно і виразно 
зрозумів їх сам, вибравши матеріал з вельми численної і ріжнородної 
історичної літератури”1.  

З цих рецензій бачимо, що Олександр Барвінський досить свідомо 
підійшов до вивчення історичного минулого рідного краю, опрацював 
велику кількість джерел для повного й об’єктивного їх висвітлення в 
„Історії Руси”. Автор був упевнений, що знання власної минувшини має 
не лише морально-виховуюче та культурне значення, а й впливає на 
розвиток та утвердження національної самосвідомості народу. 

Олександр Барвінський займався історичними дослідженнями і 
протягом усього свого творчого життя. Схвальні відгуки Володимира 
Антоновича спонукали його до написання цілої низки історичних праць. 
Так з’являється у світі „Ілюстрована історія Руси від найдавніших часів 
до нинішніх днів після руських і чужих істориків. Написав Олександр 
Барвінський, член товариства „Просвіта”. З двома історичними картами 
Руси і 40 ілюстраціями. У Львові. Коштом і заходом товариства 
„Просвіта”. З друкарні товариства ім. Шевченка, 1890. 281с. + карта.” 
Ця праця вміщувала в собі повний виклад матеріалу з історії України 
від давніх слов’ян до аналізу стану земель під пануванням Австрії та 
Росії. У вступних замітках видання автор зазначає: „Знати се, що 
діялось зъ нашимъ рускимъ народомъ, якъ жили наши предки, чимъ они 
въ світі прославили ся, а що може робили нерозумно, се не только річ 
цікава, але й дуже потрібна і повчаюча. Познавши бувальщину руского 
народу, мы ще горячійше полюбимо єго и ту землю, на якой вонъ жиє. 
Мы тоді будемо знати, якъ намъ та нашимъ детямъ треба жити, щобъ не 
попадали в таке саме лихо, яке доводило ся нашимъ батькамъ та 
дедамъ”2. Через 14 років виходить друга виправлена та скорочена 
редакція цієї праці: „Історія України-Руси написав Олександр 
Барвінський. Коштом і заходом Товариства „Просвіта”. З друкарні 
Наукового Товариства імені Шевченка. У Львові, 1904, 126 с.”, у 
вступному слові якої Олександр Барвінський зазначає, що вона 
створена: „для тих, що не мають спромоги і часу читати великих 
наукових книжок про минувшину, розкажемо коротенько наважнїйші 
події з давної бувальщини – з істориї українсько-руского народу”3. 

                                           
1 Олександр Барвінський. Спомини з мого життя / Упор. А. Шацька, О. Федорук; 

ред. Л. Винар, І. Гирич. – К.: Смолоскип, 2004. – С. 32. 
2 Ілюстрована історія Руси від найдавніших часів до нинішніх днів після руських і 

чужих істориків. Написав Олександр Барвінський, член товариства „Просвіта”. З двома 
історичними картами Руси і 40 ілюстраціями. – У Львові: Коштом і заходом товариства 
„Просвіта”; З друкарні товариства ім. Шевченка, 1890. – С. 7. 

3 Історія України-Руси написав Олександр Барвінський. Коштом і заходом Товариства 
„Просвіта”. З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка. – У Львові, 1904. – С. 5. 
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Слідом за нею виходить ще одна редакція: „Історія України (з 
образками). Написав Олександр Барвінський. У Львові. Накладом 
товариства „Просвіта”. З друкарні Наукового Товариства імені 
Шевченка, 1904, 40 с.”, у якій виклад основних подій та фактів подано в 
досить стислому вигляді. „Історія Руси” Олександра Барвінського 
побудована таким чином, щоб можна було зацікавити читача, залучити 
до подальшого вивчення історії, але при цьому зосереджена на 
основних подіях для легшого запам’ятовування фактів. 

Історична спадщина Олександра Барвінського не обмежується лише 
працями з історії України. У 1924 р. він випускає посібник з всесвітньої 
історії у двох частинах з ілюстраціями. Кожна частина складалася з 
оповідань, що розкривали суть тієї чи іншої події, що відбувалися в 
країнах Західної Європи  певного періоду світової історії, кожний 
період автор закінчував питаннями „До повторення”1. В кожному 
оповіданні простежується причинно-наслідковий зв’язок та подається 
стислий аналіз події. 

Окрім написання власних творів Олександр Барвінський займався 
перекладами досліджень наддніпрянських та польських істориків. Деякі 
праці були опубліковані заходами О. Барвінського: „Руска история в 
життєписах єї найголовніших діятелів Н. Костомарова. Переложив 
Ол. Барвінський. Том І-ІІІ. Передрук з „Правди”, 1877. У Львові. З 
друкарні товариства им. Шевченка, 1877.”, „Закшевський Вікентій. 
Всесвітна істория для висших кляс середніх шкіл. Том І-ІІІ. ...З ІІІ-го 
польського видання переложив з дозволу автора Олександр 
Барвінський. У Львові. Накладом фонду краєвого. З друкарні Наукового 
Товариства ім. Шевченка, 1900-1903.” 

Серед неопублікованих перекладів слід відзначити монографії 
М. Костомарова, „Очеркъ исторіи Великого княжества Литовського до 
половины XV столетия В. Антоновича” та „Образки до старинної і 
середньовічної історії Євгенії Савчуківни – картини та пояснення до 
них”, що зберігаються у фонді родини Барвінських (фонд № 11) Відділу 
рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН 
України.  

Варто зауважити, якщо літературознавчі погляди Олександра 
Барвінського формувалися під впливом Пантелеймона Куліша, то 
історичні – Володимира Антоновича. Великого значення галичанин 
надавав думці видатного історика, притримувався основних його 
методичних порад. Особливо це проявилося при укладанні „Руської 
історичної бібліотеки”, коли О. Барвінський особисто бачився з 
В. Антоновичем для обговорення цього видання. 

Ідея створення серії історичних видань належить Олександру 
Барвінському. У своїх „Споминах з мого життя” він пояснює 
передумови виходу „Руської історичної бібліотеки”: „ ...я впевнився, що 
нашій освідченій верстві суспільності потреба поглиблення єї народної 

                                           
1 Олександр Барвінський. Оповідання з всесвітньої історії. ІІ часть. Нововічна доба. З 

29 ілюстраціями. – Берлін: Накладом видавництва „Українське слово”, 1924. – С. 23. 
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свідомости, а се можна би осягнути з підмогою основного пізнання 
нашої минувшини. Популярні книжечки мої з „Істориї Руси” видані 
товариством „Просвіта” не могли, на мій погляд, заспокоїти сеї потреби, 
не могли нашій інтелігенциї дати основного історичного знання... Тим-
то задумав я розпочати видавництво „Рускої історичної бібліотеки”, в 
котрій передовсім мали бути поміщені систематично зложені історичні 
розвідки від почину Руси аж до найновійших часів в перекладах з 
московського і польського язика... Треба було, однак, не тілько уложити 
відповідно плян видавництва, але й приєднати перекладників, котрі би 
зробили сю роботу...”1  

Як відомо, у той час на Наддніпрянщині визначну роль у формуванні 
історичної школи відігравав Володимир Антонович, тому дуже важливо 
було отримати його схвальні відгуки. Не ризикуючи власноруч 
укладати „Руську історичну бібліотеку”, Олександр Барвінський 
вирішує особисто зустрітися з видатним українським істориком задля 
обговорення плану, змісту та послідовності друку історичних праць. Під 
час зустрічі Володимир Антонович визнав необхідність створення цієї 
серії та радив розпочати видавництво з загального історичного огляду, а 
вже пізніше подавати історичні монографії від найдавніших часів до 
сьогодення. Так було вирішено розпочати „Руську історичну 
бібліотеку” з видання праці Стефана Качали „Коротка історія Русі”, в 
подальшому планувалося надрукувати „Історичні монографії” Миколи 
Костомарова, „Княжий період...” Д.Іловайського, „Монографії до 
історії...” М. Смирнова, твори М. Шашкевича, І.Шараневича; „Історію 
Великого князівства Литовського” В. Антоновича. Історію козацької 
доби мали висвітлювати історичні розвідки Миколи Костомарова про 
Б. Хмельницького, І. Виговського, гетьманування Брюховецького, 
період Руїни та І. Мазепу.  

Програму видання окрім Володимира Антоновича схвалили також 
Олександр Кониський, Василь Вовк-Карачевський та Павло Житецький, 
які погодилися перекладати історичні монографії для „Руської 
історичної бібліотеки”.  

У цілому вийшло 24 томи цієї серії. Її видавництво Олександр 
Барвінський розпочав ще в Тернополі при значній допомозі Осипа 
Павловського, який не лише взяв на себе відповідальність за друк 
видання, а й надав кошти для його початку. Після переїзду 
О. Барвінського до Львова, починаючи з XVI тому, видання „Руської 
історичної бібліотеки” продовжило Наукове Товариство імені 
Шевченка, під незмінною редакцією Олександра Григоровича. 

Не дивлячись на щирі наміри, „Руська історична бібліотека” з 
першого ж тому зустріла супротив з боку москвофільського і 
польського табору, вбачаючи в ній політичну загрозу. Окрім цього, 
редактор зіткнувся із труднощами поширення перших томів серії, попри 

                                           
1 Олександр Барвінський. Спомини з мого життя. Друга часть. (Образки з 

громадського і письменьского розвитку Русинів від 1871 – 1888 р., з додатком споминів 
про М. Лисенка). – Львів: Накладом Якова Оренштайна в Коломиї; З друкарнї 
В.А.Шийковского, 1913. – С. 225-226. 
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її символічну ціну, яка не перевищувала 2 р 10 кр (ІІ том). У своїх 
листах до Михайла Драгоманова Олександр Барвінський скаржиться на 
збитковість видавництва: „ ...Розпочав, та гидко кидати, а тим приняв 
собі тяжку колоду до ніг. До кожного тому мушу доложити 100-156 
гульденів і так виплачувати мушу з своєї плати, та кривдити своїх дітей, 
котрих у мене шестеро!”1 

Михайло Драгоманов схвалював видання „Руської історичної 
бібліотеки” та надавав практичні рекомендації її редактору. На ознаку 
пошани Олександр Барвінський справно висилав по одному примірнику 
кожного тому для його бібліотеки. Окрім того, безкоштовно висилалися 
томи серії всім товариствам, читальням та деяким приватним особам2. 
Не лишались осторонь „Руської історичної бібліотеки” і галицькі діячі, 
так, наприклад, Володимир Охрімович та Олександр Колесса 
допомагали поширювати примірники серії по Західній Україні3. При 
виданні пізніших томів була вже створена т. зв. сітка з продажу 
примірників „Руської історичної бібліотеки”, що свідчило про зростання 
її популярності серед населення.  

Олександр Барвінський виданням „Руської історичної бібліотеки” 
зробив значний внесок у розвиток історіографії в Галичині. Він відкрив 
для західноукраїнських земель історичне надбання Наддніпрянщини, 
що сприяло покращенню взаємозв’язків між Заходом і Сходом, а також 
усвідомленню цілісності та самобутності українського народу. 

Проаналізувавши окремі галузі видавничої діяльності одного з 
видатних діячів громадського життя Галичини, можна зробити 
висновок, що його наукові зацікавлення формувалися під впливом 
визначних істориків та літераторів Наддніпрянщини. Це було зумовлене 
перш за все історичними умовами розвитку західноукраїнських земель, 
адже національно-культурне відродження на Сході України відбувалося 
швидше, ніж у Галичині. Враховуючи ці чинники розвитку українських 
земель, Олександр Барвінський намагався поєднувати східні і західні 
елементи розвитку національної культури як у літературознавчих, так і 
історичних працях, вказуючи при цьому на цілісність українського 
народу та його споконвічне прагнення до об’єднання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Центральний державний історичний архів у м. Львові, ф. 663 (Павлик М.), оп. 2, спр. 

72 (Листи Драгоманову М. від кореспондентів з прізвищами на „Б”), арк. 36 зв.  
2 Там само. 
3 Центральний державний історичний архів у м. Львові, ф. 372 (Охримович В.), оп. 1, 

спр. 26 (Листи Барвінського О. та інших до Охримовича В.), арк. 6. 



Збірник наукових праць НДІУ, том ІV 
 

 182

 
Береза Р.П. (Львів) 

 
ХРИСТИЯНСЬКА МОРАЛЬ У СИСТЕМІ ПОГЛЯДІВ 

ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА 
 
У статті розглядаються деякі аспекти сутності християнської 

моралі людини, яка трактується П.Юркевичем через призму "філософії 
серця" та як похідна Вищих Законів Божих, що є запорукою існування 
людини та Всесвіту. 

 
Особливість сучасних тенденцій творення молодої Української 

держави полягає у переконливому поєднанні політико-економічних 
напрямів та пошуку моральних засад, на яких повинен виховуватися 
майбутній громадянин української спільноти. 

Утвердження моральних основ українців майбутнього, 
удосконалення виховної системи та впливу її на свідомість і 
самосвідомість, особливо молодого покоління, пошук 
загальнонаціонального морального ідеалу, врешті, визначення самого 
феномена національної моральності в цілому, усе це далеко не повний 
перелік напрямів формування педагогічних поглядів, щодо розв'язання 
поставлених проблем. 

Саме поняття моральності особистості не є чимось новим з погляду 
етичних, філософсько-педагогічних та загальнолюдських цінностей у 
змісті виховної системи будь-якого народу. У його дослідженні та 
трактуваннях неможливо опертися лише на вузькофілософський підхід. 
Розглядаючи це явище, скажімо, у фольклорі українців чи етнографії в 
цілому, ми можемо констатувати історичну традиційність у розгляді 
моральності як актуальної проблеми, що набула праісторичних часових 
характеристик. Феномен моральності особистості християнської моралі 
зокрема, радше є сукупним явищем, притаманним усталеним поглядам 
на виховну систему в цілому. Враховуючи її історично-традиційну 
самобутність у питаннях виховання суспільних моральних поглядів з 
урахуванням процесів їх удосконалення, важливою для нас є система 
наукових поглядів, притаманних визначним мислителям світової 
цивілізації. 

Саме явище християнської моралі немов супроводжує всі 
найважливіші історичні віхи буття українського народу. Практично всі 
відомі мислителі минулого та сучасного висвітлювали питання 
моральних проблем, міжвікових взаємин, моральних засад міжстатевих 
відносин, суспільно-моральної характеристики загалом. 

Відомо, що саме поняття мораль є однією з форм суспільної 
свідомості, системою почуттів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють 
поведінку людей1. У цьому змісті християнська мораль розглядається 
нами як система норм, поглядів, уявлень, що трактуються вірою як 

                                           
1 Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – С. 216. 
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вищою формою світоглядних переконань особистості. Проте саме 
поняття християнської моралі нерідко розглядається як характеристика 
особливого виду практичної діяльності людей, що мотивується певними 
релігійними ідеалами. Мабуть недаремно один з найвидатніших 
представників німецької класичної філософії Г.Гегель розглядав 
моральність як рушійну силу, покликану робити добро не за зовнішнім 
прикладом, а завдяки внутрішній свідомості та добровільності1. Саме 
тому стає зрозумілим, що з погляду глибинності змісту християнська 
мораль у контексті моральності особистості не була обійдена увагою 
українських мислителів різних часів, які у своєму науковому доробку 
заклали цілісні та оригінальні підходи до розвитку цієї важливої 
суспільно-етичної категорії. 

Так, історія української літератури княжих часів видаватиметься 
збідненою, якщо не виокремити проблему морального фону часу, 
яскраво відображеного у писемній спадщині Володимира Мономаха, 
Луки Жидяти, Теодозія Печерського, Кирила Туровського та інших2. 
Основи глибинної віри, любов до ближнього, покора старшому, 
людська взаємоповага і повага до старших, зокрема, стають основними 
моральними засадами у літературній спадщині просвітителів минулого. 

Крупним планом проблематика християнської моралі проходить 
через філософську спадщину Григорія Сковороди, який через призму 
внутрішнього світу людини, проблематику добра і зла розглядав 
зовнішній стан моральних якостей світу в цілому. Сама ж система 
поглядів Г.Сковороди, що отримала назву "Філософія серця" 
базувалася, передусім, на розумінні емоцій як рушійної сили людської 
діяльності і серця, як найвищого органу добра, що визначає сам зміст 
українського національного душевного складу. 

Зрозуміло, що філософська позиція Г.Сковороди була настільки 
своєрідною і національно прив’язаною, що не могла не здобути 
послідовників на теренах розвою наукових поглядів у подальшому часі. 
У ХІХ ст. таким послідовником, а в багатьох позиціях і новатором 
"філософії серця" став видатний український філософ і педагог Памфіл 
Юркевич. 

Ім’я П.Юркевича ще й досі не повністю означене для сучасників. 
Адже донині не маємо повного обсягу видання його наукової спадщини, 
мало що перекладено на українську мову, оскільки, працюючи у 
провідних університетах Києва, Харкова, Москви мусив публікуватися 
виключно російською мовою. Врешті-решт немало філософсько-
педагогічних праць мислителя є безповоротно втраченими. Проте навіть 
ті твори, що дійшли до сучасника, переконливо підтверджують, що 
П.Юркевич належить до когорти цілком сформованих, самостійних 
мислителів, який володіє чіткою системою поглядів та тверджень. 

Сучасники П.Юркевича нерідко відзначали в нього колосальний 
талант лектора, який умів заворожувати не тільки пристрастю слова, а й 

                                           
1 Там само. 
2 Давня українська література. Хрестоматія / Уп. М.М.Сулима. – К.: Освіта, 1996. – 

665 с. 
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беззаперечністю логіки та ясністю думки. Найяскравіше свідчення 
цьому залишив І.Нечуй-Левицький, який свого часу був слухачем 
лекцій Юркевича і згодом у романі "Хмари" вивів в образі професора 
Дашковича Василя Петровича постать самого вченого: "...його погляд 
виявляючи розум і тяму, був твердий, спокійний. Рідко траплялось 
бачити таке лице, де одразу можна було б примітить думки, розум і 
завзятість”1. Юркевич – лектор постає перед нами в іншому описі з 
роману: "А його думка лилася чиста, ясна, як кришталь! Не було там ані 
одного слова зайвого, що не стосувалось до діла. Вся система будь-
якого філософа випливала з його уст, ніби з голови самого філософа; 
така вона була чиста, ясна, суцільна, не штукована з уривків. 

Не в одну голову запала крапля світу й думок од його лекцій, не одна 
голова стала світліша й ясніша”2. 

Із наведеного вище опису стає зрозумілим, чому постать 
П.Юркевича так високо була поцінована видатними ученими-
сучасниками та мислителями подальшого часу. Серед них: М.Бердяєв, 
В.Соловйов, Н.Лоський, О.Лосєв, Д.Чижевський, С.Ярмусь та інші. А 
найвизначніші представники філософської думки Росії кінця XIX – 
початку XX ст. – М.Бердяєв, В.Соловйов, В.Ключевський, О.Лосєв 
неодноразово підкреслювали вплив погляду Юркевича на формування 
власних наукових позицій. 

І це не дивно, адже за влучним висловом А.Тихолаза, П.Юркевич 
був "мислителем витонченої інтелектуальної культури" та "глибоким 
християнським антропологом”. Сама християнська віра і наука стали 
для Юркевича основою розвитку його поглядів та філософського 
прочитання законів буття. 

Зрозуміло, що, базуючись на християнстві, тема моралі й 
моральності особистості стала домінуючою в усіх творах вченого, що 
дійшли до нашого часу. 

Аналізуючи наукову спадщину мислителя, ми переконуємося в тому, 
як високо ставить автор саме поняття моральності. Передусім він 
вважає, що моральність, як духовна субстанція, є серцевиною найвищої 
"Ідеї, яка є "сутністю та праобразом світу”, – так як міститься у 
"божественному розумі” у “свідомості” та "самосвідомості Бога – який є 
правителем" та "промислителем" світу цього, а звідси моральність 
людини є "Його – Бога дар, який є змістом усіх наших вчинків"3. 

Проте моральність, на думку вченого, не обмежується лише 
сатисфакцією основного змісту вищої ідеї. Вона (моральність) є "сенсом 
життя й діяльності свідомої людини"4. А сам сенс життя істот розумних 
полягає у моралістичних та естетичних прагненнях. 

Вибудовуючи понятійну піраміду сутності християнської моралі, 
Юркевич досить самобутньо трактує феномен людського духу, 
порівнюючи його із “зерном”, що лежить в основі “майбутнього ладу... 

                                           
1 Нечуй-Левицький І. Кайдашева сім’я; Хмари. – К.: Наук, думка, 2001. – С. 158. 
2 Там само. – С. 199. 
3 Юркевич П.Д. Вибране. – К.: Абрис, 1993. – С. 25. 
4 Там само. – С. 18. 
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в основі явищ”, а всередині цього духу лежить "моралістичний закон"1. 
На думку вченого, сам моралістичний закон є основним змістом щастя 
людини. Розглядаючи сутність щастя, учений підкреслює, що його 
(щастя) ми можемо досягнути лише за умови повної гармонії з 
моралістичним законом. Сама ж гармонія цього явища повинна 
відбутися як така в усіх людських вчинках, нахилах та потягах. Іншими 
словами – шлях до щастя, це шлях утвердження в наших земних діяннях 
найвищого закону моралі. 

Поряд з цим, цікавим є погляд П.Юркевича на процес динаміки 
християнської моралі. Сам Бог, як батько ідеї є “нерухомим рушієм 
світу”. Подібно як “картина спричиняє рух глядача”, а “краса народжує 
кохання”2. Закон моральності як знак вищої ідеї є статичним як сама 
Ідея і сам Бог як її родоначальник. Проте саме у законах моралістичних 
закони природи знаходять "свій кінець і завершення"3. 

Разом з цим, на думку мислителя, саме явище моральності "не є 
низкою правил, а є життям", яке справляє “цілющий вплив на наше 
фізичне існування”4. Будучи статично-рушійною силою людської 
діяльності, моральність, як ідеальна субстанція, беззаперечно повинна 
мати певні витоки або ж джерела, які спричиняють до її 
метаморфозності з ідеального стану в матеріальний. Такими витоками 
автор називає “любов”, “справедливість”, “мир”5. Проте ці складові 
християнської моралі не виокремлюються як голі поняття. Кожне з них, 
за Юркевичем, має конкретне суспільне навантаження, яке немов 
самоутворююча система живить земне буття людини. Причому , перші 
дві з них ("любов" і "справедливість") можливі за умови “почуття 
людяності”, яке автор трактує як найвищу моральну якість 
християнства у “ставленні однієї людини до іншої”6. "Мир" же 
розглядається як основа будь-якої діяльності людини, моральної 
зокрема. Мислитель твердить, що навіть за умови, коли "насіння миру" 
є не завжди помітною річчю для людського ока, то все одно насінини 
"завжди будуть відчутні всезнаючим Богом як чисті зародки загального 
блага"7. 

Антиподом “миру”, на думку автора, є “людські пристрасті”, 
“дріб'язковість”, “своєкорисливість”, які виступають як руйнівна сила 
"миру" й християнської моралі, бо “де є пристрасть, там обов'язково 
панує ворожнеча”8. 

Поряд з “миром” Юркевич виокремлює основну умову, завдяки якій 
християнська моральність може бути явною – свободу ("вільність"). 
“Тільки з-за умов людської свободи можлива повна, а не обмежена суть 
моральності вчинку”. За інших обставин, при яких свобода людини 

                                           
1 Там само. – С. 18. 
2 Там само. – С. 31. 
3 Там само. – С. 44. 
4 Там само. – С. 214-215. 
5 Там само. – С. 223. 
6 Там само. – С. 225. 
7 Там само. – С. 226. 
8 Там само. – С. 228. 
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може бути обмеженою або ж частково обмеженою, вчинки людини з 
моралістичних перетворюються у “правничі”1. Іншими словами, 
витіснення з самої природи людського вчинку морального начала, 
наповнює вакуумний простір людської душі аморальним змістом. 

У цьому сенсі, цікавим є погляд автора на те, що сам феномен 
християнської моралі в людини виявляється через серце. Саме серце є 
“осердя”, “місце” душевного і духовного життя людини, воно є місце 
волі та її жадань, а передусім, – серце є осердям моралістичного життя 
людини2. 

Саме в цьому трактуванні Юркевич робить суттєвий висновок: 
1) Серце людини є виразником душевних станів, непідвладних 

людському розумові; 
2) Осягнення Великого Розуму (Бога) людиною можливе тільки 

серцем, оскільки розум людини є результатом її душевного стану3. 
Однак цю своєрідну дуальність у призначенні серця не слід плутати 

із поняттям “двоєдушності” або “подвійної моралі”. Тут автор 
підкреслює, що християнська моральність, яка йде від серця, може бути 
однією, з огляду на сутність вчинку людини (навіть "найоблуднішого"), 
і зовсім іншою її потрібно вбачати як таку, що “лежить у серці”4. 

Цікавим є той факт, що підхід П.Юркевича до трактування 
двоєдиного серця у розгляді релігійності людини, отримав досить 
широкий розголос у наукових дослідженнях XX ст. Зокрема, відомий 
польський психолог Ю. Макселон, розглядаючи проблему типології 
релігійності людини, виокремлює три основні її різновиди:  

зовнішня релігійність означає виконання релігійних обов’язків 
“поверхово й під впливом другорядних мотивів”;  

внутрішня релігійність – явище, що “пронизує ціле життя людини, 
об’єднує потреби й цінності особи з суспільними нормами”;  

персональна або аперсональна релігійність, як суб’єктивний фактор 
відношення до релігії в цілому5. 

А вчений Р.Яворський вдається до деталізованого висвітлення рис 
персональної релігійності особи, кожна з яких бере свій початок із 
внутрішнього стану людини. Серед них науковець називає: активність і 
заангажованість (внутрішнє відчуття Бога); спонтанність і творчість 
(самозбагачення системи релігійних переконань); відкритість (контакт з 
іншими релігійними течіями і напрямами); автономність (внутрішній 
вибір релігійної позиції); почуття свободи й відповідальності (релігійні 
цінності, до яких привертається людина і по відношенню до яких несе 
відчуття відповідальності); усвідомлення цілі свого буття (поєднання 
мети життя з релігією); алоцентризм (у центрі буття людини 

                                           
1 Там само. – С. 106. 
2 Там само. – С. 76. 
3 Там само. – С. 93. 
4 Там само. – С. 94. 
5 Психологія. З викладом основ психології релігії / Під. ред. о.Юзефа Макселона. – 

Львів: Свічадо, 1998. – С. 257-258. 
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знаходиться не її власне “я”, а Бог); стабільність (стійкість основних 
релігійних переконань)1. 

Як бачимо, навіть у трактуваннях сучасних учених, поняття віри 
людини, її загальної релігійності, внутрішній світ особистості, що йде 
від її душевного стану, виступає як глибинний космос, який, за 
твердженням П.Юркевича, міститься у серці. 

Щоб глибше зрозуміти це бачення мислителя, слід вдатися до 
основи християнської моралі. Цією основою вчений називає “любов”. 
Саме любов, за Юркевичем, є основною якістю християнської моралі, 
оскільки вона, як головна категорія християнського вчення, володіє 
властивістю творити і примножувати добро. 

Самобутнім є підхід П.Юркевича до дилеми раціональне ("розумне") 
та моральне. Повна моральна сутність людини, за Юркевичем, полягає в 
чіткому розмежуванні понять "розумний" та “моральнісно добрий”, де 
перше може бути притаманне навіть злодійському вчинкові, проте, 
організованому розумно. Друге ж несе в собі сам зміст моральності або 
аморальності. Автор говорить, що глибини християнської моральності 
містяться в серці людини. Звести воєдино Закон Божий і сутність 
людського серця – це й є християнська моральність як така. 

Разом з цим, сам зміст Закону Божого автор трактує як основний 
шлях у досягненні довершеності самої природи як моралі, так і щастя, і 
досягнення людиною “вищої моральної свідомості”. 

Виходячи з цього, П.Юркевич проповідує своєрідний шлях у 
досягненні християнського морального ідеалу. Саме дотримання Закону 
Божого, що лежить в основі розвитку людства, може і повинно вивести 
людину до досягнення християнського морального ідеалу. Поряд з цим, 
учений розглядає Закон Божий як своєрідну "верховну" гарантію і 
запоруку загального порядку у Всесвіті. Коли б він ("Закон") був 
відсутній, у світі б панував “суцільний хаос”. 

Саме християнський моральний ідеал, за Юркевичем, є немов 
невіддільна похідна від волі Божої. Сукупність цих двох виявів 
Верховного Розуму є своєрідним осердям людського щастя і чеснот. 
“Хто дотримується моральнісних вимог як заповідей Бога, той у всіх 
подіях світу, що приносять йому радощі й страждання, бачить явлення 
волі Божої, яка влаштовує все розумно й доцільно”. Саме тому 
християнський моральний ідеал є запорукою "найвищого щастя" і 
“найвищої досконалості”2. 

Висвітлюючи саму суть християнського морального ідеалу, учений 
розглядає його основу за такими основними характеристиками як: 

1) Зміст. 
2) Вартість, яку приписує людина цьому змістові. 
3) Переконання та віра у цей зміст3. 
Як бачимо, навіть у цій короткій, але такій стислій за своєю суттю 

характеристиці, автор дотримується цілісності змісту й віри, що йде 

                                           
1 Там само. – С. 258-259. 
2 Юркевич П.Д. Вибране. – К.: Абрис, 1993. – С. 25. 
3 Там само. – С. 345. 





Україна – людина 
 

 189

 
Волос О.В. (Миколаїв) 

 
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

МИКОЛИ АРКАСА – ОДНА З МАЛОДОСЛІДЖЕНИХ  
СТОРІН ЙОГО ЖИТТЯ 

 
У статті авторка звернула увагу на ще одну сферу діяльності 

М.М.Аркаса – господарську. 
 
Відзначення в 2003 р. 150-літнього ювілею від дня народження 

Миколи Миколайовича Аркаса сприяло активізації досліджень 
науковцями та краєзнавцями життєвого й творчого шляху цього 
видатного діяча України – нашого земляка. 

З'явилася низка нових публікацій та наукових праць, у яких автори 
глибоко аналізують культурологічний напрям діяльності М.М. Аркаса1. 

У статті автор подає деякі відомості про господарську діяльність 
родини Аркасів та розкриває внесок Миколи Миколайовича в 
сільськогосподарський розвиток Північного Причорномор'я в останній 
чверті ХІХ ст. Ця сторінка життя М.М. Аркаса та й інших членів родини 
є малодослідженою і заслуговує на увагу наших сучасників. 

Компактно селитися на Півдні України греки почали в останній 
чверті ХVIII ст. Родина Аркасів особливо постраждала під час 
загального антитурецького повстання 1774 р. та змушена була залишити 
рідний край. Указом Катерини ІІ від 28 березня 1775 р. грекам-
переселенцям надавалися значні привілеї: право організації власного 
магістрату в місцях компактного проживання, звільнення від 
рекрутського набору та сплати податків на 30 років. 

У діяльності родини Аркасів у нашому краї можна виділити декілька 
напрямів: підприємництво, військово-морська справа та 
культурологічна робота на ниві освіти, історії, археології. 

У Миколаєві Андреас Аркас розпочав з торгівлі, відкривши овочеву 
лавку. Згодом він розпочав викладацьку діяльність у штурманському 
училищі; пізніше написав декілька підручників, що допомагали вивчати 
іноземні мови та словник морських термінів. Рівень освіти Андреаса 
(Андрія) Аркаса сприяв призначенню його Головним перекладачем при 
штабі Чорноморського флоту. Пізніше він почав проявляти інтерес до 
давньої історії південного регіону. 

Вже наприкінці ХІХ ст. у послужному списку службовця Морського 
міністерства, статського радника Миколи Миколайовича Аркаса 
зазначається: має маєтки в Херсонській губернії у селі Христофорівці 
Херсонського повіту, отриманий від батька, в селі Богданівці Одеського 

                                           
1 Березовська Т.В. Рід Аркасів – просопографічний портрет на історичному тлі доби: 

Дис... канд. іст. наук. – Одеса, 2003; Жадько В. Грек із душею українця. – К., 2003. – 348 
с.; Сацкий А. Посещение Афона // Краєзнавчий альманах. – Миколаїв, 2003. – № 2. – С. 8-
10; Шкварець В.П. Микола Миколайович Аркас. Життя, творчість, діяльність: Монографія 
/ Відп. ред. П.М. Тригуб. – Миколаїв; Одеса: Тетра, 2002. – 252 с. 
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повіту, що перейшов у спадок після смерті брата Володимира та в селі 
Добре Херсонського повіту, що був куплений 1884 р. 

Досить цікавою є історія придбання родиною Аркасів земель у селах 
Балицьке, Христофорівка, Піски Херсонського повіту. Наприкінці 80-х 
років ХVIII ст. ці села належали князю Григорію Потьомкіну, а по його 
смерті перейшли в спадок племіннику генерал-поручику Василю 
Енгельгарду. Пізніше цими землями володіла родина графів 
Браницьких, що здавали їх в оренду. Наприкінці 60 – початку 70-х рр. 
ХІХ ст. землі придбав Микола Андрійович Аркас. У документах, що 
збереглися в Херсонському архіві, зазначається, що згідно з купчою за 
маєток на Інгулі Аркас М.А. заплатив 169969 рублів сріблом, з яких 
окремою статтею в 36209 рублів була оцінена худоба1. 

Господарювати в придбаному маєтку Микола Андрійович 
розпочинає з весни 1871 р., але родина й далі проживала в Богданівці. 
Богданівський маєток мав більше 6 тис. десятин, з яких 4,5 тис. щорічно 
засівали зерновими культурами. Велика увага приділялася 
тваринництву: вівчарству, конярству, розведенню великої рогатої 
худоби, робочих та наполовину породистих коней. Крім того, займалися 
лісорозведенням, мали сад, виноградник, плодовий розсадник, гарний 
город, млин, столярну та слюсарну майстерні2.  

На сьогодні поки що мало відомо про господарську діяльність 
Миколи Андрійовича в Христофорівському маєтку протягом 70-х років 
ХІХ ст. Ймовірно державна служба (у цей час він виконував обов'язки 
командира Чорноморського флоту та портів, займав посаду військового 
губернатора Миколаєва), незадовільний стан здоров'я, родинні 
проблеми не давали можливості йому активно займатися господарством 
у маєтку на Інгулі. Метою придбання цих земель було матеріальне 
забезпечення в майбутньому синів М. Аркаса. За заповітом, у 1881 році 
маєток перейшов до Миколи та Костянтина, а пізніше Микола 
Миколайович став одноосібним володарем.  

Не обтяжений у цей період державною службою в Морському 
міністерстві, Микола Миколайович з великим ентузіазмом і натхненням 
взявся господарювати в Христофорівській економії. За декілька років 
його маєток став показовим поміщицьким господарством Херсонської 
губернії. 

У Христофорівці землі було близько 5,5 тис. десятин, з яких майже 4 
тис. засівали. З 1881 до 1886 р. під озиме жито було засіяно 2286 
десятин, озиму пшеницю – більше 350, решта – під яровину. Економія 
М.М.Аркаса мала 98 коней, 74 робочих воли, 170 голів іншої худоби, 90 
свиней, 585 тонкорунних овець, 12 верблюдів, яких використовували в 
сільськогосподарських роботах. Однією з дохідних статей його 
господарства був кінний завод3. 

                                           
1 Державний архів Херсонської області, ф. 14, оп. 1, спр. 206. 
2 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества / Под 

ред. В.П.Семенова-Тянь-Шаньского. – Том ХIV. Новороссийский край. – СПб., 1910. – 
С. 597. 

3 Там само. 
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Відродження конярства як галузі розпочалося в краї з 80-х років 
ХІХ ст. З історії краю відомо, що в ХІХ ст. на півдні випасали 
багатотисячні табуни швидких і витривалих степових коней. Зі слів 
старожилів, коні мали середній зріст, тонкі й мускулясті ноги, рівну 
спину, тонку шию з маленькою головою та відносно великими вухами, 
були дуже добре пристосованими до своєрідних кліматичних умов 
Південної України. В ті часи їх випасали протягом року на цілинних 
землях, що заростали високим пирієм, і постачали переважно для 
кавалерії та продавали за кордон. 

Внаслідок швидких темпів заселення південного регіону, у 60-70-х 
роках ХІХ ст. скоротилася площа пасовищ, на яких можна було 
випасати коней, і тому скоротилося їх поголів'я. Коней головним чином 
розводили для того, щоб задовольнити потребу в робочій силі та для 
виїзду. Найбільше коней мали німці-колоністи. В їхніх поселеннях 
розводили голштинську породу, хоч ці коні не були добре пристосовані 
до спекотливого літа. Коштував такий кінь від 90 до 110 рублів. Знавці 
та любителі коней розводили рисаків, скакунів, а також возовиків1. 

У Херсонському повіті в 80-х роках ХІХ ст. було 10 кінних заводів, 
які утримувалися переважно великими землевласниками. Серед них 
особливо виділявся племінний завод М.Аркаса, що знаходився в селі 
Христофорівці2.  

Займаючись розведенням коней на заводі в Христофорівці, головним 
завданням для себе М.М. Аркас вважав виведення породи, яка б 
повністю відповідала всім вимогам регіону. За словами власника заводу, 
не всі плідники могли слугувати основою для виведення кращих порід, 
бо, наприклад, ардени не мали необхідної легкості для пробігу на великі 
відстані, витривалості, вимагали гарних кормів і важко переносили 
літню спеку. Сучасники відзначали на заводі Аркаса гарний порядок і 
продуману систему виховання коней. Жеребців-плідників протягом 
року в роботі не використовували, тримали в стайнях, добре годували та 
доглядали. Матки теж були тільки для заводу, ніколи не працювали. 
Утримання коней відповідало всім нормам. Матки з лошатами 
знаходилися в окремому відділенні, де були всі зручності та 
пристосування. Молодняк поділявся на кілька груп за віком та статтю, 
зимував у теплих і гарно обладнаних стайнях. Після того, як лошат 
відокремлювали від маток, їх утримували в спеціальних приміщеннях і 
добре годували. 

З двох років їх піддавали суворому вихованню: годували соломою, 
половою, інколи сіном. Ця метода входила в систему виховання, 
забезпечуючи формування та розвиток у коней таких рис, як міцність і 
витривалість, що найбільше цінувалися в конярстві. З квітня до жовтня 

                                           
1 Сборник Херсонского Земства. Материалы для оценки земельных угодий Одесского 

уезда. Собранные статистическим отделением при Херсонской Губернской земской 
управе. – Херсон, 1883. – №№ 2, 3. 

2 Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и 
административный торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи. – 
Изд. А.С. Суворина, 1895. – С. 253. 
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матки та лошата утворювали окремий табун і випасалися на пасовищах, 
що були відібрані для цього з найкращих цілинних земель та луків. 
Молодняк, якому вже було більше двох років, випасався окремо стать 
від статі – на перелогах та стерні після збирання врожаю. Вночі коней 
не випасали, бо інколи випадала іржава роса, яка потім викликала 
хворобу шлунку, особливо у лошат. Дворічних коней починали 
тренувати в манежі та поступово приручати до упряжі й об'їждження. 
Тільки в 4 роки кінь був повністю готовий до свого призначення. 

У Христофорівській економії М.М.Аркаса на кінному заводі була 
спеціальна адміністрація, яка займалася цією справою. До її складу 
входили: наїзник, помічник та ветеринарний лікар1. Серед адміністрації 
на заводі Аркаса працювала жінка-наїзниця. Час зберіг для нас її образ. 
За згодою директора музею села Христофорівки подається фотокартка 
Агафії Миколаївни Лященко. 

Прислуга заводу була розподілена по стайнях і доглядала окремо 
кожну породу, володіючи навичками роботи з кіньми різного віку. При 
кожній стайні був старший конюх. 

Високий рівень селекції на заводі та добра школа виучки давала 
змогу коням з маєтку Аркаса займати на найрізноманітніших виставках 
та показах призові місця, удостоюватись медалей, про що свідчать, 
наприклад, матеріали Херсонської земської сільськогосподарської та 
промислової виставки 1890 р.2 

Аркас виставив коней верхової та робочої порід у відділі конярства, 
жеребців та маток – у групі рисаків, всього було виставлено 19 
породистих коней. Головну нагороду – одну з двох Земських золотих 
медалей Микола Миколайович отримав за своїх рисаків. Експертна 
комісія по відділу конярства, яку очолював губернатор, зазначила, що 
група коней-рисаків М.М. Аркаса представляє майже повну групу та 
складається з 7 першокласних породистих коней віком 5 років і старше, 
добре вже сформованих. Вік коней свідчив про досить високий рівень 
заводу, на якому їх виростили. Верхові коні Аркаса чистої арабської 
крові теж були відзначені Земською великою срібною медаллю. 
Бронзову медаль Міністерства Державного майна Микола Миколайович 
отримав за дворічного жеребця. 

М.М. Аркас продовжував рекламувати продукцію свого племінного 
заводу на щорічних повітових виставках молодняку, що традиційно 
влаштовували в поселенні Березнегувате. На повітовій виставці 1900 р. 
Аркас представив двох лошат у групі робочих порід та рисаків, які були 
відзначені Похвальними листами.  

Останнім роком розквіту кінноплемінної справи в Аркасівській 
Христофорівці дослідники вважають 1902 рік3. На цей час загальна 

                                           
1 Материалы для оценки земель Херсонской губернии. – Том VI. Херсонский уезд. 

Статистико-экономическое описание уезда. – Херсон, 1890. – С. 172, 190, 247, 313, 319. 
2 Описание Херсонской земской сельскохозяйственной и промышленной выставки 

1890 года. – Херсон, 1890. 
3 Сацкий А. Аркасовская Христофоровка // Краєзнавчий альманах (Миколаїв). – 2004. 

– № 1. – С. 138. 
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кількість коней в економії складала табун з 87 голів. Крім “заводських” 
коней у господарстві були й звичайні робочі коні, які виконували 
більшість сільськогосподарських робіт у маєтку. З часом конярство, як 
галузь починає втрачати своє значення в Північному Причорномор'ї. 

Сьогодні на місці економії М.М.Аркаса існує племінний центр на 
базі відкритого акціонерного товариства “Елевер”. Це вселяє надію, що 
колись буде відроджена гарна справа Аркасів, і розведення коней у 
нашому краї стане не тільки прибутковою, а й провідною галуззю 
сільського господарства. 

Окремо слід сказати про розведення верблюдів Миколою 
Миколайовичем. “Топтунів”, як їх тоді називали, використовували в 
господарстві як робочу худобу, за допомогою яких у селах та хуторах 
діставали воду з глибоких степових криниць. Ці тварини були визнані 
дуже корисними в господарстві, невибагливими при догляді, а 
реалізація верблюжої вовни давала гарні прибутки. Крім М.М. Аркаса, 
верблюдів у Херсонській губернії розводили в маєтку Фальц-Фейна. За 
розведення цієї худоби Микола Миколайович був нагороджений 
Земською бронзовою медаллю. 

В Аркасівському господарстві також займалися розведенням та 
селекцією свиней. Це були білі та чорні свині англійських порід, свині 
великої йоркширської та лінкольнської порід. 

Організація сільськогосподарського виробництва в маєтках Аркаса 
вважалася зразковою. Серед поміщицьких господарств губернії воно 
було показовим. Місцеві органи самоврядування часто запрошували 
Миколу Миколайовича представити на виставках плани помістя, 
фотознімки господарських приміщень та розповісти про наукову 
систему ведення господарства.  

Приділяючи велику увагу сільськогосподарській справі, Микола 
Миколайович разом із сім'єю багато часу проживав у Христофорівці та 
Богданівці. В маєтку на Інгулі не раз приймав дорогих для нього друзів-
акторів, які цінували його досягнення в сільському господарстві. В 
одному з листів Марко Лукич Кропивницький звертається до Миколи 
Миколайовича – «... чуєш, добра душе, прийшли мені скількись 
черенків із твого богданівського саду – яблук, груш, слив, вишень, 
агрусу, нехай воно росте на пам'ять об тобі в моїм саду, поприщеплюю 
та й назву: Миколина яблуня, груша» і т.д.1 

На межі двох століть у сільському господарстві південного регіону 
відбуваються значні зміни. Під впливом розвитку капіталістичних 
відносин перші позиції починає займати виробництво зерна на продаж у 
досить великому об'ємі, що з кожним роком стає відчутно прибутковою 
справою. Тваринництво, а особливо такі його галузі як вівчарство, 
розведення великої рогатої худоби й коней, скорочуються під впливом 
зменшення пасовищ та кормових площ, які все більше розорювались. 

Члени родини Аркасів проявили себе як блискучі військово-морські 
та адміністративні діячі, історики, дослідники в галузі археології та 

                                           
1 Жадько В. Грек із душею українця. Роман-пошук. – К., 2003. – 348 с. 
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фольклору. Їхній внесок у розвиток української науки, освіти, 
театрального мистецтва, музики – значний. Господарська діяльність 
Аркасів найменше досліджена науковцями сьогодні, проте вона 
засвідчує, наскільки багатогранним було життя цієї родини в нашому 
південному краї. 

 
 
 

Нагірняк О.Р. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ДОРОБОК ІВАНА КАМАНІНА  
У СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА НЕСТОРА 

ЛІТОПИСЦЯ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 
 
У статті досліджується українознавчий доробок Івана Каманіна у 

структурі Історичного Товариства Нестора Літописця. Автор 
переконаний, що наукова діяльність Івана Каманіна сприяла активізації 
різноманітних проблем українознавчої науки. 

 
Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у Наддніпрянській Україні, що 

перебувала у складі Російської імперії, існували численні наукові 
організації та установи, створені на громадських засадах. Важливим з 
погляду українознавства є той факт, що в рамках цих організацій 
здійснювалася активна наукова розробка українознавчих питань. Крім 
того, членами цих наукових товариств були відомі українські й 
російські вчені, яких невтомно хвилювала українознавча наукова 
проблематика. У цьому відношенні на одне з перших місць треба 
поставити Історичне Товариство Нестора Літописця (ІТНЛ), створене в 
1872 р. при Київському університеті св. Володимира. Члени ІТНЛ 
вивчали різноманітні документи з української історії насамперед доби 
Середньовіччя, що, безумовно, сприяло грунтовнішому її дослідженню. 
Якраз у цьому аспекті найбільш яскравою є діяльність видатного 
українського історика, архівіста, палеографа, дійсного члена ІТНЛ Івана 
Каманіна (1850 – 1921). Як відзначає дослідник О. Ситник, наукова 
праця останнього відзначалася не лише здатністю володіти глибоким 
запасом знань з гуманітарних наук, а й уміння проводити дослідження в 
найрізноманітніших галузях історичної науки, підходити до наукових 
проблем комплексно і грунтовно1. І. Каманін – автор численних праць з 
історії українського козацтва, архівознавства, дипломатики, 
філігранології, церковної історії та археології, історії м. Києва, історії 
літератури, української історіографії. Отже, наукова творчість цього 
вченого охоплювала майже весь спектр українознавчих дисциплін. 

У 1868 р. майбутній академік вступив на історико-філологічний 
факультет університету св. Володимира. З 1870 р. під керівництвом 

                                           
1 Ситник О. Український історик Іван Каманін // Український історик. – 1991. – № 1-

2. – С. 115-116. 
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В. Антоновича молодий науковець починає працювати у Київському 
центральному архіві, бере участь у систематизації документів, 
займається їх вивченням. Особливу увагу І. Каманін приділяв 
матеріалам з української історії XVI-XVIII ст. та літописам XII-XIII ст., 
що потім лягли в основу його праць з історії українського козацтва і 
палеографії1. Працюючи у Київському центральному архіві, учений 
зрозумів своє справжнє життєве покликання. Тому, закінчивши 
університет у 1872 р., Каманін цілком віддається роботі в архіві, де стає 
одним з найкращих знавців актового матеріалу2. Івана Каманіна можна 
вважати істориком самого Київського центрального архіву. Ще у 1878 р. 
він написав роботу «Киевский Центральный Архив», у якій дав огляд 
виникнення і діяльності цієї установи протягом 1852 – 1878 рр.3 

На початку 80-х рр. XIX ст. починається активна творча діяльність 
ученого. У 1881 р. він пише розвідку під назвою «Киевские 
контрактовые ярмарки». У 1882 р. історик починає працювати над 
питаннями києвознавства, він досліджує проблеми міського 
самоуправління. У цій сфері цінними є розвідки Каманіна «Из истории 
городского самоуправления по Магдебургскому праву», «Последние 
годы самоуправления Киева по Магдебургскому праву» (1888), 
«Материалы по истории Киеской городской общины» (1892), де було 
вміщено ряд гетьманських універсалів щодо Києва. У роботі «Новые 
данные для истории Киевского городского самоуправления в XVII веке» 
(1904) автор звернув увагу на ті риси, що відрізняли Київ від інших міст 
України4. 

Наприкінці XIX ст. Іван Каманін дає цілу низку рецензій, вони мали 
широку проблематику, але переважно були присвячені питанням 
архівознавства. Усі вони друкувались у «Киевской старине». 
Архівознавство було одним з головних аспектів наукової діяльності 
дослідника. Наслідком його багаторічної роботи з фондами архіву стали 
«Описи актовых книг Киевского Центрального Архива» (К., 1886-1887; 
К., 1890-93; К., 1897)5. Ці описи містять докладний зміст кожного акту, 
наведено імена осіб, назви місцевостей, які там згадуються. Постійно 
працюючи з актовим матеріалом, І. Каманін неодноразово мав справу з 
випадками фальсифікації давніх документів. Питанню про експертизу 
старовинних джерел учений присвятив студії «Об экспертизе древних 
подложных документов» (1902), «Из истории подложных документов» 
(1907), «Судьба грамоты князя Романа Галицкого» (1907), «Дошло ли 
до нас в подлиннике Пересопницкое Евангелие?» (1912), y яких автор 
порушив проблеми встановлення фактів фальсифікації та правдивості 

                                           
1 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, ф. 83, спр. 

50, арк. 2. 
2 Панашенко В.В. Український історик-архівіст І.М. Каманін // Український 

історичний журнал. – 1971. – № 5. – С. 100. 
3 ІР НБУВ, ф. 83, спр. 2, арк. 1-4. 
4 Василенко М. Наукова діяльність І.М. Каманіна // Записки СЕВ ВУАН. – К., 1926. – 

Т. 2-3. – С. 51-53. 
5 Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 294, оп. 1, спр. 277, 

арк. 169, 179. 
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документів, довів достовірність грамот князів Романа Галицького, 
Любарта Гедиминовича та ін.1 

Іван Каманін плідно працював у галузі палеографії, наслідком чого 
стала праця «Палеографический изборник: Материалы по истории 
южнорусского письма в XV – XVIII вв.» (К., 1899), за яку автор отримав 
Уварівську премію Російської Академії наук2. Це була перша науково-
теоретична робота з української палеографії, у якій подано понад 80 
характерних типів українського письма з рукописних кодексів і актових 
книг. Учений встановив 4 етапи в історії українського скоропису: 

1) з середини XV до І пол. XVI ст. – період «уставного скоропису»; 
2) середина XVI – початок XVII ст. – т. зв. готичний період; 
3) початок XVII – середина XVIII ст. – час впливу українських шкіл; 
4) починається в історії українського письма з середини XVIII ст., 

коли в Україні внаслідок русифікації зникають останні риси впливу 
українських шкіл. 

Іван Каманін у цій праці зазначив, що російське скорописне письмо 
відрізнялось від українського більшим архаїзмом при написанні літер. 
Українське письмо виявилося прогресивнішим, тому що було деякий 
час вільне від стороннього впливу, дотримувалося у правилах 
написання вітчизняних традицій. Заслуги у розвитку українського 
письма вчений повністю відносив на долю українського православного 
духовенства і монастирів, які й займалися освітньою діяльністю3. 
Іншими палеографічними розвідками вченого є статті «Развитие южно-
русского письма в XV – XVIII ст.», «Волынские и подольские архивы», 
«Выставка рукописей и старопечатных книг». Усі вони були видані в 
«Трудах» Московського археологічного товариства за 1902 р. Отже, 
Івана Каманіна можна вважати родоначальником української 
палеографії. 

Однак у структурі Історичного товариства Нестора Літописця Іван 
Каманін найбільше займався дослідженням історії українського 
козацтва, її окремих епізодів, висвітленням діяльності найвидатніших 
гетьманів. Щодо походження українського козацтва, то І. Каманін у 
цьому складному питанні підтримував общинну теорію В. Антоновича, 
за якою козаки – це залишки давньослов’янських общин, які збереглися 
й відзначалися войовничим характером, спричиненим місцевими 
обставинами. Як підтвердження цієї теорії, вчений у 1894 р. видав «К 
вопросу о казачестве до Богдана Хмельницкого»4. У ній автор висунув 
тезу, що українське козацтво виникло на основі місцевих автономних 
общин на території південної Київщини. Ці автономні общини існували 
на півдні сучасної України в період татарського панування, воно не 
зачепило основ їх політичного і соціального ладу. У такому стані ці 
общини проіснували до приходу Литви, що дало общинам можливість 
воювати проти татар за розміщення в степу власних «відходів». Ця 

                                           
1 Ситник О. Український історик Іван Каманін… – С. 119-120. 
2 Панашенко В.В. Вказана праця. – С. 101. 
3 Ситник О. Вказана праця. – С. 121. 
4 ЦДІАК України, ф. 294, оп. 1, спр. 301, арк. 94-95. 
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боротьба надавала цим напівземлеробським-напівпромисловим 
общинам суто військовий характер. Цей процес супроводжувався 
посиленням керівників цих організацій, які називались то отаманами, то 
князями. Отже, час зародження українського козацтва Іван Каманін 
відносив до періоду кінця XIV – середини XV ст. у вигляді 
прикордонної сторожі України. Час виникнення Запорозької Січі 
вчений також зараховував до вказаного періоду і вважав, що Січ була 
заснована з ініціативи місцевого населення1. 

У цій же праці І. Каманін зробив спробу на базі широкого кола 
джерел простежувати еволюцію в економічному житті українського 
козацтва. Ранній період історії козацтва дослідник приурочує до 
общинної форми землеволодіння, а в XVI – XVII ст. ця форма 
поступово занепадає під тиском приватного землеволодіння, яке 
уособлювали козацькі землевласники Г. Лобода, П. Сагайдачний, 
Б. Хмельницький та ін. Цю роботу слід вважати значним досягненням в 
українській історіографії, оскільки у ній були порушені складні 
економічні проблеми з історії козацтва. 

Своєрідним продовженням цієї праці стала інша розвідка Івана 
Каманіна – «Очерк гетманства Петра Сагайдачного». У ній він далі 
відстоював думку про виникнення українського козацтва згодом після 
монголо-татарської навали. Автор зазначав, що основними причинами 
національно-визвольної війни середини XVII ст. і козацько-селянських 
повстань XVI-XVII ст. були економічні чинники, а саме: втрата землі і 
закріпачення. Значну увагу було приділено особистості Петра 
Сагайдачного, діяльність якого оцінював дуже високо, вбачав у ньому 
народного героя. І. Каманін вважав, що політика цього гетьмана щодо 
Речі Посполитої була мудрою і хитрою, а не угодовницькою, як думала 
більшість тодішніх істориків. Дослідник дійшов висновку, що Петро 
Сагайдачний своїм головним завданням поставив те, що згодом 
завершив Б. Хмельницький – звільнити український народ від 
іноземного поневолення2. 

У системі ІТНЛ Іван Каманін порівняно з іншими дослідниками 
особливий інтерес виявляв до особи Богдана Хмельницького. Протягом 
усієї наукової діяльності вчений постійно звертався до цієї видатної 
особи, висунув щодо неї цілу низку гіпотез. Наприклад, автор виводить 
рід Хмельницького з київських міщан, заперечуючи його шляхетське 
походження3. У статті «К вопросу о начале войны Богдана 
Хмельницкого» дослідник висвітлює питання участі українського 
народу у Хмельниччині. Однак І. Каманін певною мірою, ідеалізуючи 
Хмельницького, перебільшив значення Зборівського договору 1649 р., 
хоча правильно оцінив характер національно-визвольної війни середини 
XVII ст. – це боротьба українського народу проти загарбницької 

                                           
1 Ситник О. Вказана праця. – С.125. 
2 Каманин И.М. Очерк гетманства Петра Сагайдачного // ЧИОНЛ. – К., 1901. – Кн. 15. 

– Вып. 1. – Отд. II. – C. 3. 
3 Колесник М. Історичне товариство Нестора Літописця та його вклад у розвиток 
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політики Польщі1. У розвідці «Договоры Богдана Хмельницкого с 
Москвой, Польшей и Швецией» (1912) вчений вивчив дипломатичну 
діяльність гетьмана, проте дав позитивну оцінку Московському 
договору 1654 р. для України, яка, звісно, є недалекоглядною. 

Окрім дослідження осіб Б. Хмельницького і П. Сагайдачного, Іван 
Каманін звернув увагу і на такого видатного українського державного 
діяча як Іван Мазепа. У своїй рецензії на книгу Ф. Уманця «Гетман 
Мазепа» (1898), надрукованій у «Киевской старине», Каманін в цілому 
погоджується з позитивною характеристикою Мазепи, вважаючи його 
справжнім патріотом своєї землі2. Важливе місце в українознавчих 
дослідженнях Івана Каманіна посідали питання археології. Зокрема, 
учений неодноразово вивчав за дорученням керівництва ІТНЛ 
українські культові споруди. А після відкриття у Києві Звіринецьких 
печер дослідник бере активну участь у їх вивченні. Результатом цього 
стала його праця «Зверинецкие пещеры в Киеве (их древность и 
святость)» (1914), що не втратила своєї цінності до сьогодні3. З 
особливою увагою І. Каманін ставився до давніх написів на стінах 
печер, намагаючись палеографічним методом встановити час їх появи. 
Духовна сутність історика настільки споріднилась із Звіринецькими 
печерами, що він навіть заповів, щоб там його поховали. Це бажання 
було виконано після його смерті 11 січня 1921 р.4 

Іван Каманін був не лише істориком, а й літературознавцем. Так, у 
структурі ІТНЛ він написав цінні літературознавчі розвідки «Научные и 
литературные произведения Гоголя по истории Малороссии» (1902), 
«Плач Киевского Лаврского Иеремии (конца XVIII века)» (1907) та ін. Із 
суто історіографічних робіт вченого заслуговують на увагу студії під 
назвою «Важнейшие труды Н.П. Дашкевича по южнорусской истории» 
(1908) і «Труды В.Б. Антоновича по истории казачества» (1909), що 
значно збагатили українську історичну науку. Таким чином, наукова 
діяльність Івана Каманіна в структурі Історичного товариства Нестора 
Літописця сприяла активізації різноманітних проблем українознавчої 
науки у цій науковій установі, позитивно впливала на їх становлення і 
подальший науковий розвиток. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Каманин И.М. К вопросу о начале войны Богдана Хмельницкого // У. И. – 1905. – 

№ 5 – С. 1-13. 
2 Ситник О. Вказана праця. – С. 130. 
3 ІР НБУВ, ф. Х, спр. 4393, арк. 4, 6. 
4 Ситник О. Вказана праця. – С. 131. 
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Кліш А.Б. (Тернопіль) 

 
РОЛЬ КИРИЛА СТУДИНСЬКОГО  

В ДОСЛІДЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ  
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

 
У статті проаналізовано місце і роль К. Студинського у 

дослідженні національного відродження на західноукраїнських землях. 
Автор розглядає головні напрямки дослідження академіка, звертає 
особливу увагу на важливість публікацій вченого із зазначеної 
проблематики для української історіографії.  

 
В історії українського народу одним із визначальних етапів є кінець 

XIX – початок XX ст. Найважливішою особливістю цього часу стало 
пробудження українців (після остаточної втрати в останній чверті 
XVIII ст. ознак власної державності і поступового згасання виявів 
організованої національної громадсько-політичної та культурної 
діяльності) до самостійного національного життя. Перелом століть є 
періодом національного відродження і поступового набуття 
українським народом завдяки подвижницькій діяльності національної 
інтелігенції рис сучасної культурної нації, здатної заявити про своє 
законне право на відновлення власної державності. 

Саме тому проблеми українського відродження цікавили багатьох 
представників української науки. Та з особливою увагою поставився до 
них відомий вчений Кирило Студинський, продовживши духовні 
традиції української інтелігенції у справі служіння народу. 

Розглядаючи часи й події, що передували виходу Кирила 
Студинського на арену національно-політичної думки України, варто 
пригадати історичні факти, що були предтечею епосі національного 
відродження на західноукраїнських землях. Так, потрапивши в кінці 
XVIII ст. до складу Австро-Угорщини, Галичина опинилася під 
подвійним гнітом – державницьким та національним. “Весна народів” 
1848 р. принесла відміну кріпацтва та свободу слова, але Галичина 
залишалась економічно відсталим краєм з низькими темпами 
індустріалізації та урбанізації. Однак швидко зростаюча мережа 
народних товариств, кредитних спілок, кооперативного руху призвела 
до посилення почуття людської та національної гідності серед 
громадянства. Трагічним в історії галичан став 1860 рік. Політична 
влада над краєм перейшла до поляків, котрі робили все, аби 
загальмувати прогрес української спільноти насамперед на рівні вищої 
освіти. Державна служба та судочинство були польськими. Виборча 
система надавала перевагу полякам, а українське представництво було 
позбавлене політичної ваги1. 

                                           
1 Аркуша О. Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 pp. – Львів, 1996. – C. 121–

122. 
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Зростання польських впливів штовхнуло частину українства шукати 
підтримки в Росії, що призвело до заперечення існування українського 
народу та його культури, до проголошення “єдиной, неделимой русской 
народности”1. На чолі цього руху, що отримав назву 
москвофільського (русофільського), виступив професор історії 
Московського університету Михайло Погодін, автор концепції етнічної 
і мовної єдності “Галицької Руси з Великоросією”. 

“Реакційний рутенсько-москвофільський світогляд, який запанував у 
суспільних настроях, важким тягарем ліг на душу народу, придушив усе 
свідоме й волелюбне. Українське населення в Галичині в котрий раз 
опинилося на краю своєї національної загибелі. Новий життєвий дух на 
цей раз прийшов з-над Дніпра”2. 

Під впливом творчості М. Шашкевича, М. Костомарова, 
Т. Шевченка, П. Куліша, на початку 60-х pp. серед молодшого 
покоління галицької інтелігенції виник народовський рух. На чолі руху 
стали Д. Танячкевич, О. Партицький, брати Володимир та Олександр 
Барвінські. Це “було перше покоління галицько-української світської 
інтелігенції”3. Рятуючи народ від темноти, народовська молодь 
виступила з ідеєю “просвіти народу”. З цією метою було створене у 
1868 p. громадське культурно-освітнє товариство “Просвіта”, а згодом 
при матеріальній підтримці наддніпрянських українців літературне 
Товариство ім. Т. Шевченка (1873)4. 

У 1890 p. виникла “нова ера” – курс, взятий народовцями на 
об`єднання парламентських фракцій з консервативними польськими 
колами, який активізував громадську думку і призвів до перегрупування 
політичних сил. Народовство перетворилось у форми новітніх 
політичних партій: перша “Русько-українська радикальна партія” 
виникла у 1890 p. з народовців, які не визнали курсу “нової ери”, у 
1899 p. її ліве крило створило “Соціал-демократичну партію”. Більшість 
народовців у 1899 p. оформилась у “Національно-демократичну 
партію”5. 

Політичному розвитку сприяла й така обставина: конституційний 
устрій Австрійської монархії надавав змогу українцям користуватися 
певними громадянськими правами – видавати книжки, утворювати 
різноманітні товариства. Відкрите політичне життя забезпечувало 
“вишкіл провідників, які набували майстерності в організаційних 
справах і парламентських процедурах”6. Саме тоді в провідних колах 
наддніпрянської та галицької інтелігенції зародилась ідея про те, що 
Галичина мала відіграти роль українського П`ємонту у визвольному 
русі. 

                                           
1 Гіжовський Б. Звідки взялися москвофіли. – Львів, 1907. – С. 3–4. 
2 Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (XIX – 

1939 p.). – Івано-Франківськ: Чернівецька обласна друкарня, 1993. – С. 46–47. 
3 Лисяк-Рудницький І. Історичне есе. В 2 Т. – К.: Основи, 1994. – T. I. – С. 430. 
4 Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII – початок XX ст.). – Львів: Світ, 

1996. – С. 200–201. 
5 Лисяк-Рудницький І. Історичне есе. В 2 Т. – К.: Основи, 1994. – T. I. – С. 439. 
6Там само. – С. 477. 
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Такі політичні і соціально-економічні обставини в Галичині 
зумовили появу нової генерації українських національних провідників. 
Серед них чільне місце посідає Кирило Студинський. 

Необхідність детального всебічного аналізу багатогранної наукової 
діяльності К. Студинського спонукає до пошуку та вивчення відповідної 
джерельної бази. В основному це документи та матеріали, що 
зберігаються в державних архівах України. Головний масив 
використаних документів зосереджено у Центральному державному 
історичному архіві України у м. Львові, Державному архіві Львівської 
області, у відділах рукописів та україніки Львівської наукової 
бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Це пояснюється тим, що 
К. Студинський переважну частину свого життя прожив у Львові, а 
тому більшість документів, що стосуються наукової та громадсько-
політичної діяльності вченого, знаходяться саме тут. Важливе місце у 
дослідженні відіграють також документи Центрального державного 
історичного архіву України у м. Києві, бібліотеки Львівського 
національного університету ім. І. Франка, відділу фондів Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею, Тернопільської обласної наукової 
бібліотеки. 

Архів Студинського перебув лихоліття війни та після воєнного 
періоду і зберігається у Центральному державному історичному архіві 
України у м. Львові як фонд №362. Він нараховує 520 справ і охоплює 
біографічні матеріали, документи службової, суспільно-політичної і 
творчої діяльності, документи членів родини, фотографії. 

Хотілося б звернути особливу увагу на епістолярну спадщину 
К. Студинського. На сьогоднішній день значну частину цих листів 
опубліковано у двох збірниках: “У півстолітніх змаганнях: Вибрані 
листи до Кирила Студинського (1891–1941)”1 та “Листи Михайла 
Грушевського до Кирила Студинського (1849–1932)”2. У цих листах 
вчений часто обговорював різноманітні проблеми, у тому числі і 
проблеми національного відродження українців Галичини та їх зв‘язок з 
Великою Україною. 

Перший з них вводить нас у коло насущних проблем ХХ ст., яке 
перейшло за цей час зміну чотирьох державних утворень. Серед 
адресатів – відомі вчені і діячі культури, зокрема О. Барвінський, 
В. Винниченко, Б. Грінченко, Ф. Вовк, Б. Лепкий, Ф. Колесса, 
С. Людкевич, Х. Алчевська та багато інших. Більшість кореспондентів 
К. Студинського зверталася до нього один або два-три рази. Є й такі, які 
писали протягом багатьох років. Між ними й К.Студинським велося 
тривале й інтенсивне листування, що становить цілі збірки. Найбільші з 
них – листування з Ф. Савченком – 397 листів (1929–1932), 
М. Грушевським – 335 листів (1894–1932), Б. Лепким – 250 листів 

                                           
1 У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи до Кирила Студинського (1891-1941). – К.: 

Наук. думка, 1993. – 765 с. 
2 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1849 – 1932). – Львів; Нью-

Йорк: Вид. М.П.Коць, 1998. – 267 с. 
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(1899–1912, 1939)1. Збірник листів Михайла Грушевського до Кирила 
Студинського містить 310 листів за 1894–1932 рр. з особистого архіву 
К. Студинського. Знайомство двох учених розпочалося 1894 р. відразу 
ж по приїзді Грушевського до Львова. 

Постать академіка привертала до себе увагу багатьох дослідників. 
Ще за життя про нього писали його сучасники, зокрема 

Я. Гординський2, І. Свєнціцький3, В. Тершаковець4. Останній із 
згаданих, спираючись на праці Кирила Студинського, детально 
охарактеризував його вплив на дослідження національного відродження 
українців Галичини. 

Однак постать академіка Кирила Студинського досі не знайшла 
широкого висвітлення в сучасній вітчизняній історіографії. За 
радянських часів його доробок замовчувався через те, що він ніби був 
“фашистом” та “націоналістом”, а із здобуттям Україною незалежності 
через те, що він був “радянофілом” та проголосив акт про возз’єднання 
Західної України з УРСР. У радянський період ми знаходимо свідчення 
про академіка Кирила Студинського лише в енциклопедичних 
виданнях. 

Із здобуттям Україною незалежності праць про К. Студинського 
стало більше. Особливо хотілося б відзначити статтю Уляни Єдлінської 
“Суспільно-громадська та наукова діяльність академіка Кирила 
Студинського”5. У ній найбільш повно розкрита роль К.Студинського у 
суспільно-політичному та культурному житті України в кінці ХІХ – І 
пол. ХХ ст. У праці Любомира Сеника характеризується ставлення 
К.Студинського до визначного представника національного 
відродження, одного із засновників “Руської Трійці”, Маркіяна 
Шашкевича. 

Отже, недостатнє вивчення даної проблеми та її наукова 
актуальність вимагають подальшого предметного дослідження, що 
сприятиме більш глибокому засвоєнню спадщини К. Студинського, дає 
змогу розкрити процес його формування як вченого та громадсько-
політичного діяча, узагальнити набутий ним досвід. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв`язати такі 
завдання: визначити роль К.Студинського у дослідженні національного 
відродження на західноукраїнських землях; охарактеризувати наукову 
діяльність академіка й показати її роль у національно-культурному 

                                           
1 У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи до Кирила Студинського (1891-1941). – К.: 

Наук. думка, 1993. – C. 5–6. 
2 Гординський Я. Академік Кирило Студинський як дослідник літератури ХVI–

XVII ст. – Львів: Друк. НТШ, 1929. 
3 Свєнціцький І. Загальна характеристика наукової діяльності академіка Кирила 

Студинського. – Львів, 1927. – 9 с. 
4 Тершаковець М. Акад. Студинський як дослідник галицько-українського 

відродження. – Львів, 1930. – 18 с. 
5 Єдлінська У. Суспільно-громадська та наукова діяльність академіка Кирила 

Студинського / Наукове товариство імені Т. Шевченка і українське національне 
відродження. Зб. наукових праць і матеріалів першої наукової сесії НТШ. – Львів, 1992. – 
С.90–97. 
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відродженні; простежити вплив К. Студинського та його сучасників на 
тогочасне національно-культурне і громадсько-політичне життя 
українського суспільства. 

Наукові зацікавлення К. Студинського були спрямовані на три 
важливі періоди історії суспільної думки і літератури в Україні, 
починаючи з XVI і завершуючи початком XX століття. Цей великий 
історичний проміжок, сповнений різними за своїм політичним і 
культурним значенням подіями і фактами суспільної та національно-
культурної боротьби українського народу за свою незалежність, за 
самоствердження свого духовного буття, відзначався переломними 
моментами, тією чи іншою мірою відображеними в літературі. 

Цикл досліджень ученого, присвячений галицько-українському 
відродженню, охоплює низку праць, опублікованих у різних наукових 
виданнях, зокрема в ЗНТШ, які, на думку відомого дослідника цього ж 
періоду М. Тершаковця, приносять “виявлення скритих пружин, котрі 
не помагали, а більше шкодили відродженню”1. 

З праць К. Студинського випливає, по-перше, що коріння цього 
відродження впирається в загальноукраїнський грунт, але живиться 
загальнослов'янським пробудженням, збудниками і носіями якого є 
національно свідомі люди, які своєю діяльністю закладають міцні 
підвалини під майбутнє багатьох слов'янських народів. По-друге, сам 
процес, що його досліджує вчений, має діалектичний характер, він реа-
лізується під знаком відродження національно-культурних традицій і 
водночас – формування нових поглядів на народ, на його духовну 
творчість.  

Добою відродження галицько-українських земель прийнято вважати 
період діяльності “Руської Трійці”. Вивчаючи культурно-національне 
життя Західної України тільки на основі праць Кирила Студинського, 
переконуємося, що термін “відродження” охоплює не лише добу 1830–
1840-х рр., а й перелом XVI–XVII ст., а там і XVIІ–XVІII ст. з його 
переходом до Котляревського. Або за словами І.Свенціцького, галицьке 
відродження 1833–1849 рр. є природним наслідком і продовженням 
попередніх епох, є частиною великої дії – всеукраїнського культурно-
національного життя2. 

Хронологічно праці Кирила Студинського, що стосуються 
проблематики національного відродження, можна поділити на дві 
великі групи: 1) пов’язані з 1837 p., а пізніше до 1848–1870 років; 
2) праці, що відносяться до часів відродження у ширшому розумінні, 
тобто до доби від приєднання Галичини до Австрії до виступу 
М. Шашкевича та “Руської Трійці”3. 

                                           
1 Сеник Л. Маркіян Шашкевич в оцінці Кирила Студинського. – Шашкевичіана. – 

Львів, 1996. – С. 344. 
2 Свєнціцький І. Загальна характеристика наукової діяльності академіка Кирила 

Студинського. – Львів, 1927. – С. 1–3. 
3 Наук.т-во ім. Шевченка. Записки... – Т. 99. – Ч. 1: Праці філологічні: Ювілейний 

збірник на пошану акад. Кирила Студинського. – 1930. – С. 95. 
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Першою працею з проблем українського національного відродження 
в Галичині була “Geneza poetycznych utworów Markiana Szaszkiewiczа”, 
котра вийшла у виданнях Краківської академії наук у 1896 p., а 
протягом кінця ХІХ – ХХ ст. з’являється цілий ряд праць з даної 
проблематики. Зацікавлення академіка Студинського історією 
відродження у названий період пов’язується, з одного боку, з 
дослідженнями й матеріалами його попередників, а з другого – із 
зацікавленням інших дослідників, які присвятили цілий ряд праць даній 
проблемі1.  

У студіях К. Студинського M. Шашкевич постає як явище, що 
виросло на національному ґрунті. Ця вихідна теза дослідника 
обґрунтовує наступні спостереження над образною системою поета, 
проблематикою його віршів, до яких автор знаходить аналоги в інших 
літературах, передусім, у польській. Важливого значення 
К. Студинський надає зверненню поета до народної мови. У цьому 
дослідник справедливо вбачає в Шашкевичеві діяча, який першим у 
Галичині “відчув напрям, яким перейнялася Європа – стремління до 
народности”2. 

Відзначимо найважливіше: народна мова, ідея народності 
(нація/народність) є ґрунтом для літератури, фольклористики (збирання 
і дослідження народної словесності), національного патріотизму. Всі ці 
“елементи” українства, особливо фольклор, привертали увагу таких 
чужинців, з-поміж яких автор виділяє поляків (Зорян Доленґа 
Ходаковський, Лях Ширма, Вацлав Залеський та ін.), грузина 
кн. Цертелєва. Мав рацію Л. Сеник, твердячи, що мотиви української 
народної творчості утворили в польській культурі цілий напрям. То ж 
не випадково така могутня стихія, як фольклор стала базою 
українського відродження. Отже, під творчість M. Шашкевича 
дослідник «підводить» надзвичайно ґрунтовну основу, і це дає підстави 
аpгументовано говорити про глибинність художніх ідей та образів 
M. Шашкевича, зокрема, його творів історичної тематики. З цього 
погляду, наприклад, автор аналізує вірш “Погоня”. Дослідник відзначає 
віртуозність поета в фольклорних елементах. Він знаходить у поезіях 
Шашкевича чеські впливи (звернення Наливайка до коня у вірші “О 
Наливайку”), хоч подібні звертання справедливо бачить і в українських 
піснях. Очевидно, було б доцільно говорити про спільнослов‘янську 
традицію, з якою був дуже добре обізнаний M. Шашкевич3.  

Вказавши на слов’янське відродження, пробудження ідеї народності 
та зацікавлення народною поезією, що у зв’язку з романтичним 
напрямком “приготовили грунт для обнови української літератури в 
Галичині”, Кирило Студинський зазначав, що безпосередній і 

                                           
1 Тершаковець М. Акад. Студинський як дослідник галицько-українського 

відродження. – Львів, 1930. – С. 1. 
2 Студинський К. Генеза поетичних творів Маркіяна Шашкевича. – Львів, 1910. – С. 9. 
3 Сеник Л. Маркіян Шашкевич в оцінці Кирила Студинського. – Шашкевичіана. – 

Львів, 1996. – С. 346-347. 
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найсильніший вплив на літературну діяльність Шашкевича мали сучасні 
видання українських народних пісень1. 

К. Студинський простежує вплив народної пісні й на такі твори 
M. Шашкевича як “Думка”, “Туга за милою”, “Нещасний”, “Переспіви”, 
“Підлисся”, “Над Бугом”, “Веснівка” та ін. У цих творах він наводить 
паралельні місця з народних творів та вказує близьку аналогію тем, 
мотивів та поетичних образів. 

Один з розділів дослідження К Студинського присвячений аналізу 
впливів на Шашкевича польських та українських романтиків. 
Найбільше зацікавлення, на наш погляд, викликають думки вченого про 
“відгомін” “Кобзаря” 1840 p. у таких твоpax M. Шашкевича як “Дума”, 
яку поет завершує “величною апотеозою українсько-руської пісні”. Далі 
дослідник наголошує на тому, що “поет не лише запоетизував 
українську пісню, але й станув на становиську національної духовної і 
культурної єдности цілої Руси-України”. Вразлива душа Маркіяна 
Шашкевича не могла не відчути величі поезії генія України Тараса 
Шевченка і привітала її як національну музу, що “наче сонечко те йде і 
за собою день веде”. 

У творі “Бандурист” К. Студинський бачить впливи Міцкевича 
(“Dudarz”) та Метлинського (“Бандура”). 

На підставі скрупульозного аналізу вірша “Болеслав Кривоустий під 
Галичем в p. 1139”, його історичних джерел, дослідник робить висновок 
про те, що «Шашкевич, беручися до реформації життя галицьких 
русинів, долучив до таланту поета поважні історичні студії”2. 

Окремий розділ праці К. Студинського присвячений аналізу 
проблеми Шашкевич і “Slawy Dcera" Коллара”. Тут чимало цікавих 
зіставлень обох поетів і, як звичайно, широке історико-культурне тло. У 
кінці студій дослідник з‘ясовує фактори, які “ожилися на розвій 
письменства галицької Руси. Були ними: 1) пробудження ідеї 
народности; 2) знакомство з українським письменством, що розвивалося 
рівно ж під впливом одушевления для народности; 3) знакомство з 
науковою, спеціально історичною літературою польською і 
великоруською, вплив польського письменства, а головно польсько-
украінської школи, розповсюдження ідей слов'янського відродження”3. 

Джерелом подальших праць над дослідженням національного 
відродження послужив академіку Студинському дуже багатий 
рукописний матеріал, а саме: листування визначних діячів та урядові 
акти, опрацьовані у бібліотеках “Народного Дому”, “Наукового 
Товариства ім. Шевченка”, “Національного Музею”, архіву греко-
католицької духовної семінарії, греко-католицької львівської 
митрополичої консисторії, давньої львівської губернії (пізніше 

                                           
1 Колесса Ф. Академік Кирило Студинський про вплив усної словесности на поетів 

українського літературного відродження // ЗНТШ. – Т. 99. – Ч. 1: Праці філологічні: 
Ювілейний збірник на пошану Акад. Кирила Студинського. – 1930. – С. 119. 

2 Студинський К. Генеза поетичних творів Маркіяна Шашкевича. – Львів, 1910. – 
С. 77. 

3Там само – С. 88. 
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намісництва), краєвого (бернардинського) архіву, давньої віденської 
Polizei- und Zensur-Hofstelle (пізніше міністерства внутрішних справ), 
приватних архівів (Н. Вахнянина, О. Барвінського), спомини деяких 
людей. На основі цих матеріалів вийшло 6 великих за обсягом томів: 
1) “Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850–1862”1; 
2) “Польські конспірації серед руських питомців і духовенства в 
Галичині в роках 1831–46”2; 3) “Кореспонденція Якова Головацького в 
літах 1835–49”3; 4) “Львівська духовна Семинарія в часах Маркіяна 
Шашкевича (1829–1843)”4; 5) “Матеріяли до історії культурного життя в 
Галичині”5; 6) “Галичина й Україна в листуванні 1862–1884 рр.”6  

Ці праці виокремлюються серед інших не тільки своїм об‘ємом, а й 
змістом: вони дають різностороннє пояснення недосліджених досі подій 
та докладне виявлення прихованих явищ, котрі не стільки допомагали, 
скільки шкодили відродженню. Перед дослідником галицько-
українського ренесансу поставало болюче питання: чому починання 
Шашкевича та його однодумців не мали продовження, чому галицьке 
суспільство потребувало аж загальноєвропейського потрясіння 1848 p., 
щоб, як пише М. Тершаковець, “протерти очі з просоння, протерти їх на 
те, аби по двох-трьох роках знова замкнути їх до кінця 1850-их років, 
чому ся суспільність потрібувала аж смерти Шевченка, щоби наново 
прокинутися з мертвецького сну, прокинутись одначе не до 
всестороннього, живого, бадьорого, кипучого життя, але до нужденного 
животіння і такими рахітичними ефемеридами, як “Вечерниш”, “Мета”, 
“Нива”, “Русалка”, а навіть початкова “Правда”, чому сій cуспільности 
треба було у 1870-их роках аж Драгоманівського бича, щоби порушити 
з місця, піднести її з духової ліни, апатії, самообману та 
псевдопатріотичної фрази”7. 

Листам, як історичним джерелам, К. Студинський надавав великого 
значення, вважаючи їх частиною історії людського життя. Він вважав, 
що листи “дали спроможність розв‘язати не одну загадку, вияснити не 
одну подію, схарактеризувати час і людей... Сим важні листи, що в них 
міститься дійсно неретушована правда, за якою не раз надаремно 
шукали би ми по друкованих статтях”. 

                                           
1 Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850–62. Т. 1–2. Видав К. Студинський 

// Зб. філологічної секції НТШ. – Львів, 1905. – Т. 8/9. – 392 с. 
2 Студинський К. Польські конспірації серед руських питомців і духовенства у 

Галичині в роках 1831–46 // Записки НТШ.– Львів, 1907. – Т. 80, 82. – С. 53–108, 87–177. 
3 Кореспонденція Якова Головацького в літах 1835–49. Видав К. Студинський // Зб. 

філологічної секції НТШ.– Львів, 1909. – Т. 11–12. – 452 с. 
4 Студинський К. Львівська духовна семінарія в часах Маркіяна Шашкевича: 1829–

1843. – Львів, 1916. 
5 Студинський К. Матеріали до історії культурного життя в Галичині в 1795–1857 рр. 

// Українсько-руський архів: видає історично-фільософічна секція Наукового товариства 
імені Шевченка. –– Львів, 1920. – Т. XIII-XIV. – 232 с. 

6 Студинський К. Галичина й Україна в листуванні 1862–1884 рр. – Х.; К.: 
“Пролетар”, 1931. – Т. І: Матеріали до історії української культури в Галичині та її 
зв‘язків з Україною. – VIII, 606 с. 

7 Тершаковець М. Акад. Студинський як дослідник галицько-українського 
відродження. – Львів, 1930. – С. 2–3. 
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Публікація листування Я. Головацького супроводжувалися великою 
передмовою укладача, яка займає 161 сторінку друку. Тут 
К. Студинський, виходячи з основного змісту листів, своє завдання 
сформулював так: “Ми забажали подати огляд літературних спорів про 
нашу письменну мову від р. 1848–60 і характеризувати сю боротьбу за і 
проти народної мови, ведену по сучасних наших виданнях. У сій ціли 
переглянули ми всі публікації. З усіх тих видань вибрали ми майже всі 
статті, писані в обороні народної мови, або против неї та зв‘язали їх при 
помочі листів в одну цілість”. Час, охоплений цим томом листування, – 
це період поступової метаморфози поглядів Я. Головацького, тому в 
передмові автор торкається історії літературного москвофільства в 
Галичині й Угорській Русі, при тому підкреслює, що “вважаючи 
москвофільство історичним фактом, ми старалися віднестися до него зі 
спокоєм і об‘єктивно...” Сама передмова з посиланнями на листи – це 
історія боротьби за українську мову, історія суспільного життя, у якій 
визначено роль і місце окремих діячів, еволюцію їх поглядів у 
конкретних історичних умовах. Все це відбите в листах до Якова 
Головацького від угорських русинів і слов‘ян, у листах брата Івана 
Головацького до своїх адресатів. Певне місце зайняла також ідея 
культурної єдності всіх українських земель, висловлена у поглядах 
М. Шашкевича і Я. Головацького, і яка була життєвим кредо Кирила 
Студинського. Яків Головацький чітко висловлювався про це в своїх 
працях 1846, 1849, 1850 рр., у своїх вступних лекціях як професор 
Львівського університету, на з‘їзді вчених1. 

Слід окремо сказати про книгу “Львівська духовна семінарія в часах 
Маркіяна Шашкевича (1829–1843)”. У 17 розділах вступної студії 
подано всесторонню історію духовної семінарії часів, коли в ній був 
М.Шашкевич, і до його смерті. Подано у студії факти, що зображують 
матеріальну і духовну сторону життя вихованців, подається ряд картин 
з життя цієї суспільної верстви, що довгі десятиліття (кінця XVIII і 
майже цілого XIX ст.) була виключною культурною представницею 
свого народу. У книзі розміщено матеріал про матеріальний побут 
вихованців, їх життя та навчання у стінах семінарії2. 

Досить поширеною річчю у внутрішньому житті вихованців 
духовної семінарії, незвичною у порівнянні з попередніми роками, були 
таємні польські конспірації серед вихованців. Саме їм була присвячена 
окрема праця Студинського “Польські конспірації серед руських 
питомців і духовенства у Галичині в роках 1831–46”. Тут Студинський 
показує, що фермент, який породила конспіраторська робота, мав 
різноманітні впливи на внутрішнє життя в семінарії та на формування 
світогляду учнів, котрі не приєдналися до польського табору3.  

                                           
1 Єдлінська У. Кирило Студинський – видавець листування Якова Головацького // 

Шашкевичіана. – Львів; Броди; Вінніпег, 1996. – Вип. 1-2. – С. 350. 
2 Тершаковець М. Акад. Студинський як дослідник галицько-українського 

відродження. – Львів, 1930. – С. 3–4. 
3 Наук.т-во ім. Шевченка. Записки... – Т. 99. – Ч. 1: Праці філологічні: Ювілейний 

збірник на пошану акад. Кирила Студинського. – 1930. – С. 98–99. 
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Другий том “Кореспонденції...” Якова Головацького, що вийшов у 
світ у 1909 р., охоплював період 1835–1849 років. Ці листи були 
виявлені видавцем пізніше. Оскільки в попередньому томі матеріали 
листів поєднуються з тематично пов‘язаними публікаціями у 
друкованих виданнях, тут повнота зображуваних подій доповнюється 
документами президіального архіву Львівського намісництва, 
Міністерства внутрішніх справ у Відні, цензурними матеріалами 
університетської бібліотеки, архіву НТШ та бібліотеки Народного дому. 
Другий том охоплює 242 листи і так само, як перший супроводжується 
передмовою К.Студинського на 133 сторінках під заголовком 
“Причинки до історії культурного життя Галицької Руси в літах 1833–
1847”, значна частина якої є історією цензури цих років. Це перша 
історична джерельна праця про історію формування суспільних 
поглядів членів “Руської Трійці”, про історію видання “Русалки 
Дністрової”. 

Крім суспільно-культурних проблем, листи подають багато 
біографічних відомостей. Другий том листування важливий тим, що 
вводить наших діячів культури у міжслов’янський контекст. Тому 
К. Студинський твердив, що “Головацький, як ні один з галицьких 
вчених, нав’язав такі широкі і тісні зв’язки з чехами й словаками. 
Багатьох з них він знав особисто, інших тільки з листування”. Мабуть, 
цей аспект був безпосереднім поштовхом до того, що К.Студинський 
супроводить другий том присвятою: “Високоповажному Добродієві, 
радникові Двору Др. Братославу Ягичеві вдячний ученик Кирило 
Студинський”1. 

В інших працях акад. Студинського розглянуто роботу т. зв. 
народницького табору 1860–70-их років, переважно стосунки з Великою 
Україною, зокрема, відносини галичан з П. Кулішем та 
М. Драгомановим. До даної категорії праць можна віднести: “Листи 
Куліша до Ом.Партицького з літ 1866–8” (Львів, 1908), “Анатоль 
Вахнянин – Листи до П.Куліша (1869)” (Львів, 1908), “До історії 
зв‘язків Куліша з галичанами в pp. 1869–70” (Київ, 1927), “Слідами 
Куліша” (Львів, 1928), “Переписка П.Куліша з І.Пулюєм”, “Перша 
зустріч Драгоманова з галицькими студентами (кінець червня 1871 p.)” 
(Київ, 1926), “Переписка Драгоманова з Вол. Навроцьким. З початків 
соціялістичного руху в Галичині (1871–1877)” (Київ, 1927). До питання 
про галицько-наддніпрянські взаємини відносяться також: “Остап 
Терлецький про археологічний з'їзд у Києві 1874 р.” (Київ, 1927), 
“Причинки до історії зв’язків Галичини з Україною в рр. 1860–1873” 
(Київ, 1928)2. 

Огляд названих праць К. Студинського дає підстави зробити ряд 
висновків. Діяльність академіка Кирила Студинського нерозривно 
пов’язана з дослідженням українського національного відродження на 

                                           
1 Єдлінська У. Кирило Студинський – видавець листування Якова Головацького // 

Шашкевичіана. –  Львів; Броди; Вінніпег, 1996. – Вип. 1-2. – С. 350. 
2 Тершаковець М. Акад. Студинський як дослідник галицько-українського 

відродження. – Львів, 1930. – С. 13–14. 
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західноукраїнських землях. Він визначає такі його основні напрямки: 
історичні передумови та стан перебігу процесу відродження; 
утвердження національної свідомості; боротьба за розвиток 
національної мови та утвердження її прав у галузі культури і політики; 
розвиток українського політичного життя, становлення національної 
преси; заснування національних громадських інституцій. Працям 
К. Студинського властивий уважний погляд на доступні йому факти, на 
зв'язок їх із суспільно-культурним контекстом того часу. Звідси й 
проводить дослідник аналогії з різними літературами – насамперед з 
чеською та польською. Вчений бачить літературний і суспільний процес 
як єдиний загальноукраїнський, хоча не випускає з уваги 
культурологічної і політичної специфіки західного і східного регіону 
України. 
 
 

 
Бойко Н.Р. (Київ) 

 
СЕРГІЙ ЄФРЕМОВ ПРО САМОПІЗНАННЯ  

ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ  
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 

 
Розглядається питання про ставлення відомого українського 

громадсько-політичного діяча кінця XIX – початку ХХ століття Сергія 
Олександровича Єфремова до проблеми формування самосвідомості 
українців у процесі становлення державності, виділяються фактори, 
які, на думку вченого, були першочерговими у формуванні національної 
особистості. 

 
Ключовою фігурою будь-якого суспільства є людина. Від неї, її 

особистісних якостей залежить, як буде вона і навколишній світ 
представлений у просторі і часі. Для цього їй сповна треба осмислити 
свою сутність, свою історію, культуру і включення у загальний 
цивілізаційний процес. Усвідомити „хто ми”, що нас єднає, до чого 
прагнемо. Це основна домінанта людського самовираження, як і 
провідна характерність національного буття. У час глобалізації такі 
питання іноді здаються несуттєвими, однак на рубежі як XIX-XX, так і 
ХХ-ХХI століть відстоювання національної самобутності свідчить про 
протилежне. Можливо, саме тому темі національного самовизначення 
останнім часом присвячено ряд наукових досліджень, у яких 
наголошується на кризі національної ідентичності1. І цьому процесові 
передували як суттєві історичні впливи, так і сучасний реальний стан 

                                           
1 Див.: Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. – К.: Ін-т політичних і 

етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 272 с.; Вілсон Е. Національна 
ідентичність в Україні // Політична думка. – 1999. – № 3. – С. 120-125; Білий О. 
Національна держава і антропологічна криза // Політична думка. – 2001. – № 3. – С. 17-21. 
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розвитку суспільства. Протягом усього ХХ ст. українцям бракувало сил 
для визначення  власного смислу  існування. 

Для сьогоднішніх українців, які й нині, на тринадцятому році 
незалежності перебувають у царині прорадянських стереотипів, 
потрібна правда про минуле, якою б болючою вона не була. Потрібна 
для визначення власної позиції особи, її ролі в процесі розвитку та 
процвітання держави, частиною якої вона є. Тому за останнє 
десятиріччя повертаються із забуття імена вчених, політиків, 
громадських діячів, відомих для свого часу і з певних причин 
„призабутих” у ХХ ст., які власним життям і вчинками подавали 
приклад самовідданості українському народові, приклад незламності та 
високого свідомого обов’язку боротись і служити для кращого 
майбутнього свого народу. Серед таких постатей – Сергій Єфремов, 
якого по праву можна назвати „будівничим народного воскресіння”1. 

Сергій Олександрович Єфремов, відомий громадський діяч 
минулого століття, який не залишав поза увагою проблеми становлення 
і розвитку української нації в загальноцивілізаційному просторі. Він у 
своїх поглядах та суспільно-політичній діяльності відстоював право 
власного народу на незалежний національний розвиток. Питання нації, 
націєтворення та державності цікавили та турбували його впродовж 
усього життя. Як і питання про права і свободи окремо взятої людини – 
представника громадянського суспільства, тому що "… тільки ціла, не 
переполовинена, гармонічно розвинена особа людська, що не забуває ні 
однієї сторони людської природи, може стати до боротьби"2.  

Як високоосвічена людина, він не міг оминути питання розбудови 
громадянського суспільства, основною дійовою особою якого є людина. 
Важливе місце в цьому процесі займає проблема самоусвідомлення тієї 
чи іншої особи рушійною силою прогресу.  

У Сергія Олександровича завжди на першому плані – людина як 
одиниця соціуму, носій усіх суспільних формацій: економічних, 
політичних, культурних, громадських. Одночасно він, як українець, не 
стояв осторонь проблем своєї нації. 

С. Єфремов, ідеаліст за своєю суттю та великий народолюб, 
досліджуючи національне питання, сформував поняття "ідеальної 
нації", смисл якого пояснював так: "кожна особа мірою своєї сили й 
здатності творить якусь з громадського погляду потрібну і корисну 
роботу. Така нація, очевидно, складається з трудящих людей, розуміння 
нації і народу тут цілком покриватимуть одно одне, а інтереси 
національні будуть усе одно, що народні інтереси"3. Саме українську, за 
його уточненням, “українську мужицьку”, націю він відносить до таких, 
які не ступенем свого розвитку (в силу зрозумілих обставин – для 
українців), а типом своїм наближаються до такого ідеалу. Оскільки 
більшість українців становили народні маси, через що українські вищі 

                                           
1 Кореневич Л. Він не мислив себе поза Україною. Скарби високих дум Сергія 

Єфремова // День. – 2003. – 11 серпня. 
2 Єфремов С. Гнучка чесність // Рада. – 1909. – 26 березня. 
3 Єфремов С. З нашого життя // Рада. – 1909. – 23 травня. 
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класи намагалися викорінити із себе своє "малороссийское 
происхождение", тому й національне питання — це одночасно і 
народне, тому й "національна свідомість дає безпосередню користь і 
тільки користь народнім масам".  

Розглядаючи це питання, треба зауважити, що на початку ХХ ст. 
рівень національної самосвідомості представників української нації 
продовжував залишатися досить низьким. Цьому сприяв ряд як 
історичних, так і соціально-економічних причин. Послідовна та 
цілеспрямована боротьба російської імперської машини проти всього 
українського була спрямована як на нищення багатовікових культурних 
здобутків українського народу, так, у першу чергу, на зміну його 
ментальності. Репресивними заходами щодо простого мужика та 
„роздаванням пряників” у вигляді привілеїв, дворянських посад та 
маєтків колишній козацькій верхівці та її нащадкам царський уряд 
досягнув своєї мети – серед української еліти було знищено почуття 
національної самосвідомості та солідарності. Тому-то тривалий час 
українці залишались у полоні стереотипів, закладених внаслідок 
тривалої залежності від „старшого брата”. Залишаючись політично 
безправним, національно пригнобленим, бездержавним народом, 
українці були представниками „ідеальних”, з точки зору Російської 
імперії, настроїв населення, це – пасивність, слухняність, певною мірою 
інфантильність. Вони (українці) перебували на периферії політичного 
життя імперії у ролі „меншого брата”, „провінціала” у більш розвинених 
російській та австрійській імперіях, що не могло не накласти відбиток 
на інтереси і прагнення самих українців, на їхні ментальні ознаки та 
суспільно-політичні зміни у власному соціумі. Такими постають 
українці напередодні великих революційних потрясінь ХХ ст.  

Це питання було в колі основних інтересів ученого й громадського 
діяча, який говорив, що у становленні українського соціуму, української 
нації вагоме значення належить консолідації всіх верств цього 
суспільства, об’єднанню нації крізь призму різних соціальних груп: 
інтелігенція повинна зрозуміти, що селяни становлять з ними єдину 
етнічну спільноту і треба зважати на них у роботі по розбудові 
громадянського суспільства, а надалі – й української державності, адже 
зденаціоналізована особистість, якою переважно залишались народні 
маси, ніколи не зможе стати повноцінним громадянином держави. 

Вирішення таких нагальних питань для провідників українського 
руху кінця XIX – початку ХХ ст. ускладнювалось, тому що комплекс 
меншовартості підкріплювався ще й суттєвим соціальним 
розшаруванням українського населення, про що С. Єфремов писав у 
рубриці “З російської України” на сторінках Літературно-наукового 
вісника1. Він зауважував, що селянство – це основна народна маса в 
Україні, яка віками зберігала свою культурну общинність, і не 
рахуватися з її інтересами – це значить ігнорувати сам розвиток 
української нації. Тому завдання освіченої верстви суспільства – 

                                           
1 Див.: Літературно-науковий вісник. – Львів, 1898-1903 рр. 
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поглибити патріотизм і самосвідомість селянина, пояснити, що вони не 
просто мужики, прилучити їх до загальнолюдської культури, щоб вони, 
ці чисельні представники українства, не відчували своєї ущербності та 
меншовартості, а розуміли, що становлять собою окрему націю, яка має 
право на власну державу.  

Завдання – не з легких, хоча б з тієї причини, що навіть освічені 
українці продовжували відчувати себе малоросами, втрачали грунт під 
ногами, зрікалися своєї набутої культури і торували шлях до російської 
держави, вливаючись у російський культурний простір, працюючи на 
славу "общерусской культуры".  

Сергію Єфремову була не байдужа доля рідного народу, потребами 
та інтересами якого він переймався. Він зазначав, що самовизначення 
людини як дійсного представника своєї нації допомагає як окремій 
особі, так і колективному організмові не втрачати надій і сили на шляху 
національного розвитку, а в своїх суспільних поглядах поєднував 
національне питання з культурним розвитком, зосереджував увагу на 
тому, що при словах "національний рух" в уяві одночасно викликаємо 
"цілу низку позитивних культурних вартостей, які несе з собою цей рух 
для українського народу, для широких мас люду на Україні", виділяючи 
перш за все такі моменти: "домагання для народу зрозумілої науки в 
школі; наближення до його всіх громадських інституцій; скасування 
поділу на панську культуру й мужицьку темноту; і засипання тієї 
національної безодні, що розгорнулась між соціальними класами однієї 
нації, одне слово, український рух незалежно від своєї політичної ваги 
посідає цілу скарбницю просто культурних вартостей…"1 Тому і 
завданням свідомої української прогресивної інтелігенції, 
представником якої був С.О. Єфремов, було сформувати такий тип 
людини, який би мав високий рівень національної свідомості, велике 
бажання жити, бажання бути собою, якомога повноцінніше міг 
реалізувати свою етноментальну ідентичність. І культура, на думку 
відомого вченого, сприяє їй у цьому, тому що є тим фактором 
людського виховання, що веде одночасно до національного і 
політичного усвідомлення народу з власними потребами та 
домаганнями, зі своїми звичаями, мовою та історією, адже "культура не 
тільки не стирає індивідуальних ознак національності, не тільки не 
вбиває живих мов, а дає їм той грунт, на якому вони можуть 
розвиватися і служити і своєму народові, і всій людськості"2 

У процесі свого визначення кожна нація має виділити на своєму 
шляху критерії, якими послуговуватиметься, через які зможе передати 
генетичний код нації, його національний характер, своєрідне 
світовідчуття та мислення – ті основні засади формування національної 
свідомості, через які можливе виховання вільного громадянина 
суспільства. С. Єфремов першочергове місце в цьому процесі відводить 
культурі, що акумулює навколо себе історичні здобутки, етнографічну 

                                           
1 Єфремов С. З нашого життя // Рада. – 1909. – 18 квітня. 
2 Єфремов С. З нашого життя за рік 1913-й: Статті, фейлетони, замітки. – К.: Вид-во 

"Вік", 1914. – С. 61.  
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належність до певної спільноти, традиції, звичаї, менталітет, 
намагається відстояти думку про націю як частину загального 
цивілізаційного цілого. Саме вона надає будь-якому національному 
рухові потужності й сили. Культура є тим акумулюючим ланцюгом 
людського розвитку, через який кожна нація починає розуміти саму 
себе, тобто перетворюється, за визначенням Сергія Єфремова, в 
"культурну" націю1.  

Питанням культурно-просвітнього руху в Україні відомий вчений 
присвячував щорічні професійні огляди на шпальтах “Ради”, починаючи 
з 1908 р., досить чітко та глибоко аналізуючи цю проблему, особливо в 
період реакції після першої російської революції, адже воно мало 
неабияке значення в процесі розвитку, власне, українського руху. 

Єфремов, як представник такої інтелігенції, виділяв для себе 
першочергові питання часу: "Як прищепити освіту, добре громадянське 
виховання і взагалі культуру великому народові, що налічує 30 млн. 
чоловік"2.  

Рубрика "З нашого життя", яку Сергій Олександрович Єфремов вів у 
щоденній українській газеті "Рада", розкривала повну картину життя 
українців у самодержавній Росії. Давався взнаки вплив зайшлої 
культури і брак власної. Українству ніяк і нічим було протистояти 
проти тих впливів, зокрема російського, яких вони зазнавали кожного 
дня через освіту в навчальних закладах, через літературу, через 
загальний рівень культури, що насаджувався державою. "Українству 
найдужче бракувало самосвідомості та культурної познаки"3. Та й 
звідки їй взятись. Адже "всі загальнолюдські емоції українець діставав і 
дістає з російського джерела, в російському вбранні, і на долю 
української душі мало зостається…"4 Про такий стан речей подбала все 
та ж школа "з її наукою про "єдиний русский народ", а потім додала й 
централістична традиція, що гірш огню сахалась усяких місцевих 
змін"5. Чужа освіта мала великий вплив на свідомість населення, 
особливо серед селянських  

мас, де й ті школи, що існували, нівелювали дитячу психіку та 
спотворювали реальні картини життя українського народу. Тому освіту 
вчений ставив на чільне місце серед інших складових культури, що 
впливали на становлення національної свідомості.  

 Єфремов досить часто і багато наголошував на ролі освітніх 
закладів у формуванні уявлення українців про самих себе. І перш за все 
віддавав перевагу народній школі, яка на теренах самодержавної Росії 
була не в пошані, а то й просто заборонена. Саме в початковій школі 
закладаються підвалини пізнання особи як частини окремої 
національності. Школа турбується про збереження народної 
самобутності, традицій та історії, звичаїв та мови, культурного розвитку 

                                           
1 Єфремов С. Національне питання в Норвегії. – Львів, 1902. – С. 10-11. 
2 Єфремов С. З нашого життя // Рада. – 1912. – 9 березня. 
3 Єфремов С. З нашого життя // Рада. – 1910. – 12 березня. 
4 Там само. – 27 березня.  
5 Там само. – 2 квітня. 
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народу. Вона намагається зберегти основи людського буття та відстояти 
їх для свого народу. Тим-то саме народна початкова школа і не мала 
підтримки у місцевої влади. Сергій Олександрович багато статей 
присвятив цій проблематиці, як і проблемі вищої школи для українців, 
які прагнули вчитися на рідній землі рідною мовою. (Варто зазначити, 
що підняте С.Єфремовим питання про розбудову початкової 
національної школи не втрачало своєї актуальності протягом усього 
минулого століття. Можна сказати, що минуле століття пішло на 
боротьбу за "національну школу"). 

Ще один вагомий критерій розвитку національного суспільства – 
рідна мова. Проблеми освіти і мови – взаємозначимі. Початок ХХ ст., 
особливо після відміни зловісних царських циркулярів, проходив під 
умовним гаслом "рідну мову – у рідну школу". Це питання досить тісно 
пов’язане з усвідомленням українцями своєї історії, свого майбутнього 
розвитку і співжиття. Низька свідомість народу викликає нерозуміння 
величезного значення рідної мови в ознайомленні із здобутками та 
перспективами свого народу, про що писав Єфремов: "Народна школа 
на Україні опріч загальних потреб має свої власні… Ці спеціальні 
українські потреби зводяться до націоналізації школи, усіх 
національних ознак того народу, якому повинна вона служити, і 
насамперед його рідної мови"1. 

Культура включає в себе: освіту, науку, мову та літературу, 
мистецтво, музику, засоби масової інформації, просвітні заходи, до яких 
відноситься видавнича справа, народний театр, народне мистецтво та ін. 
Одночасно через сцену, через газету, через книгу потрібно донести до 
кожної людини розуміння цілісності народу навколо своїх споконвічних 
проблем. Ці заходи, за визначенням вченого й громадського діяча, і 
повинні об’єднати всі соціальні прошарки суспільства для досягнення 
спільної першочергової мети – визнання себе окремою нацією. Нація як 
усталене об’єднання виникає та розвивається за певних історичних 
умов, проходить випробування часом і залишається самобутньою лише 
за умови збереження власної культури. Цим вона доводить своє 
природне право на власний спосіб життя і розвитку – на власну 
державу.  

Підсумовуючи викладене, хотілося б наголосити на тому, що 
вирішальну роль у процесі особистісного самопізнання повинна 
відігравати інтелектуальна еліта. Саме таким був Сергій Єфремов – 
людина високої культури та інтелекту, непокірний, прямий та 
безкомпромісний з існуючою владою; плідний науковець з глибоким 
дослідницьким хистом, який майстерно володів образним мисленням та 
метафоричним письмом, прекрасний публіцист та критик, який ще в 
роки навчання в семінарії став переконаним українцем, поставивши за 
мету пробивати мур байдужості та виховувати національну 
самосвідомість серед народу, працювати на його благо. 

                                           
1 Єфремов С. Голос вопіющего // Рада. – 1909. – 2 червня.  
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Думка про європейську українську націю, а значить культурно 
освічену та виховану, ніколи його не полишала. Саме в культурі він 
бачив той стрижень, ту підвалину розвитку, навколо якої об’єднувалися 
суспільні групи в єдине ціле – у свідому, сконсолідовану націю. 
Виокремлював із простої народної маси націю, яка характеризується 
певними, лише їй притаманними особливостями, починаючи від одягу 
та говірки до своєрідного ментального світовідчуття, що належить 
тільки цій нації, тому що "Українство … це широкий культурний і 
щиро-народній рух, що має на меті прищепити своєму народові 
здобутки вселюдської культури…, український поступ йтиме своїм 
шляхом до повного визнання ЛЮДИНИ (виділено Єфремовим) на 
своєму рідному ґрунті"1.  

 
 
 

Бондаренко Г.Б. (Київ.) 
 

ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ  
МАЙБУТНЬОГО ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖОГО УПА  

(Романа Шухевича – Тараса Чупринки) 
 
У статті простежуються етапи формування світогляду Романа 

Шухевича (Тараса Чупринки), чинники, що вплинули на світогляд 
майбутнього генерал-хорунжого УПА: навколишнє середовище, родина, 
друзі, вчителі, книжки українських націоналістів. 

 
Проголошення незалежної Української держави призвело до 

кардинальних зрушень в історичній науці. Розпочався і триває процес 
переосмислення багатьох наріжних істин, переоцінки суспільних 
цінностей. Серед усієї багатоманітності проблем історії радянського 
суспільства, що вимагають відповідальної, неупередженої оцінки, слід 
виділити окремо історію Організації Українських Націоналістів (ОУН) 
та Української Повстанської Армії (УПА), а також людини, яка 
очолювала УПА, а пізніше ОУН-УПА – Романа Йосиповича Шухевича. 

Метою дослідження є комплексний аналіз, узагальнення і висновки 
щодо формування особистості Романа Шухевича, переосмислення та 
уточнення певних спірних питань, які є в науковій та  науково-
публіцистичній літературі новітнього періоду із залученням архівних 
документів і матеріалів, дотримуючись сучасних концептуальних 
підходів. У статті здійснено спробу об’єктивно висвітлити проблему – 
формування особистості Романа Шухевича. 

Дана тема мало досліджувалася, окремі аспекти проблеми 
формування світогляду Романа Шухевича висвітлені у роботах Петра 
Арсенича, Богдана Купчинського, Геннадія Бурнашова, у спогадах 

                                           
1 Єфремов С. З нашого життя // Рада. – 1912. – 9 березня.  
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Степана Шухевича. Але вони не дають нам повного, науково 
обґрунтованого уявлення про суперечливий характер його діяльності.  

Роман Шухевич – керівник революційно-визвольних змагань 
українського народу під проводом ОУН-УПА, УГВР у 1943-1950 рр., 
зацькований і прихований радянською владою, багато епізодів з його 
життя назавжди пішло у забуття, тому що в архівах вони не збереглися,  
а численних прибічників було знищено. Щоб зрозуміти вчинки, погляди 
головнокомандувача слід дослідити чинники, що вплинули на 
формування його світогляду. 

Щоб зрозуміти світогляд, дії та вчинки Романа Шухевича, потрібно 
дослідити його походження і вказати, звідки береться “шухевичівський 
тип людини”1. І саме з цим пов’язати його і закріпити в народній пам'яті 
змагання українського народу за власну самобутність, уособлену в 
повстаннях українських героїв-страждальників, бо ніщо так не 
зворушує, як пожертва життя за долю власного народу.  

Двоюрідний дядько Романа Шухевича – Степан Шухевич у своїй 
книжці “Моє життя. Спогади” називає дві версії родинного походження 
Шухевичів. Перша версія походження родини Шухевичів – 
“романтична” і спирається на усні перекази та "шептання немовлят у 
колисці", що мовляв: “Ви козацькі діти”2. Вона теж спирається на 
певного роду факт: на Правобережній Україні дійсно існує село 
Шухевичі, що мало б бути колись козацькою садибою3. Під тиском 
історичних подій козацькі предки Шухевичів мали б покинути своє 
селище і поселитись над Дністром. Таким чином, козацьку шаблю та 
жупан було замінено священною ризою та “письменницьким пером”4. 

Друга версія пов'язана із постаттю отця Йосипа (Осипа) Шухевича, 
т. зв. “шляхетська”5 історія, вона базується на документах і фактах. 
Згідно з нею отець Осип був одружений з дочкою отця Василя 
Кульчицького Ганною. В історії Галичини вони записані, як 
“фундатори” церкви в Пілі (Пійлі) поблизу Калуша Івано-Франківської 
області в 1840 році6. В цій церкві висіли їхні портрети. (Портрет Йосипа 
пропав безслідно, а портрет Ганни (Анни) висить і зараз у Державній 
галереї  Києва7). 

У кожну історичну добу один із Шухевичів виконував якусь важливу 
місію в житті українського народу, що і затвердила за ними “тривке 
місце в історії”8, про що свідчить “Енциклопедія українознавства”9, 
вона подає нам шість імен з роду Шухевичів, які відзначилися в тій чи 
іншій сфері культурно-політичного та культурно-громадського життя. 
Отож, шість найвідоміших осіб Шухевичівського роду: Осип Шухевич, 

                                           
1 Шухевич С. Моє життя. Спогади. – Лондон, 1991 – С. 5. 
2 Там само. – С. 8. 
3 Там само. – С. 9. 
4 Там само. – С. 9. 
5 Там само. – С. 4. 
6 Там само. – С. 5. 
7 Там само. – С. 5. 
8 Шухевич С. Вказ. праця. – С. 11. 
9 Енциклопедія українознавства. – Париж; Нью-Йорк, 1984. – Т. 10, – С. 3007-3910. 
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Володимир Шухевич, Герміна Любович-Шухевич, Степан Шухевич, 
Роман Шухевич (Тарас Чупринка) та Юрій Шухевич – син Романа. 

Родоначальник гілки1 отець Йосип (Осип) Шухевич (1816 – 1870), 
будучи студентом Львівської духовної семінарії2, входив до кола 
“Руської трійці”. За свідченнями Степана Шухевича: “... родина ніколи 
не зійшла зі шляху народної мови і фонетичного правопису з 
витискуванням польської “аристократичної” мови та деформованого 
“язичія” із симпатіями до Москви, як ідеологічного центру”3. 

Дослідник Богдан Купчинський пише, що “Йосип Шухевич був 
здібним літератором і перекладачем (він вільно володів 12 мовами4), а 
тому і не дивно, що він співробітничав з Маркіяном Шашкевичем, 
Іваном Вагилевичем, Яковом Головацьким ...”5. Його перу належать 
переклади творів Вергілія, гомерівської “Іліади”6, а також Ернеста 
Щульце (поеми “Заклята рожа”, “Цецілія”), поеми “Граматика”, “Пісня 
про хліборобство”, з якої прекрасно перекладено всі чотири розділи – 
“Рільництво”, “Садівництво”, “Бджільництво” і “Годівля худоби” 
Вальтера Скотта7. 

На жаль, уся основна творчість Осипа Шухевича до 1848 р. була 
знищена цісарською охранкою. До нас дійшла тільки наукова доповідь 
1840 р. “Відношення підданих до монарха”. У селі Тишківцях ще до 
недавнього часу в церкві зберігався особистий архів О.Шухевича. Там 
було все листування письменника, його проповіді, рукописи 
літературних творів. На жаль, архів цей у 1977 році було спалено8. 

Літературний талант Йосипа Шухевича високо цінував Іван Якович 
Франко9, який відніс літературну творчість О.Шухевича до кращих 
надбань галицької літератури І пол. ХІХ ст. У передмові до книжки 
“Переводи і наслідування Осипа Шухевича” І.Франко писав: “Переводи 
і наслідування... – пам’ятка життя і праці чоловіка майже не знаного в 
нашій літературі, а претім заслуговуючого на всенародне визнання. 
Переводи дуже корисно свідчать про те, як пильно Осип Шухевич 
прислуховувався до мови народної, яким обширним способом тієї мови 
він володів...”10 

За словами Степана, будинок та родина отця Йосипа дуже 
відрізнялися від звичайних і були “подиву гідні” саме через те, що “тоді 
була така мода, що мовою інтелігента була польська”, а по-українськи 

                                           
1 Ганкевич Р. Тишковецький рід Шухевичів // Городенщина. – Нью-Йорк; Торонто; 

Вінніпег, 1978. – С. 777. 
2 Купчинський Б. Побратими Руської Трійці // Комсомольський прапор. – 1988. – 26 

листопада. – С. 7. 
3 Шухевич С. Вказ. праця. – С. 14. 
4 ЦДІА України у Львові, ф. 152, спр. 3019, арк. 39-43. 
5 Купчинський Б. Побратими Руської Трійці (Про О. Шухевича) // Комсомольський 

прапор. – 1998. – 26 листопада. – С. 7. 
6 Бурнашов Г. Операція коду не мала. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 8. 
7 Купчинський Б. Історія Тишківців. – Коломия, 1994. – С. 48. 
8 Купчинський Б. Вказ. праця. – С. 48. 
9 Арсенич П. З фольклорно-етнографічної діяльності І. Я. Франка на Гуцульщині // 

Народна творчість та етнографія. – 1981. – № 4. – С. 46. 
10 Франко І. Переводи і наслідування Осипа Шухевича. – Львів, 1883. – С. 10. 
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говорив тільки “хлоп”1. Отець Йосип та вся родина розмовляли тільки 
українською мовою, не дивлячись чи перед ними челядь, чи поважний 
гість. Це не було проявом неповаги до співрозмовника, а просто 
нагадуванням – хто ми. 

Іншою суттєвою відмінністю було те, що селян у цій родині 
цінували і поважали. „На той час це була надзвичайно важлива ціха, бо 
в такому духові виховано також всіх наслідників”2. 

У Тишківцях Осипа Шухевича дуже поважали. Переказують, що він, 
коли зачитував указ про скасування панщини, разом із селянами 
Тишківців плакав від радості. Він також брав активну участь у 
звільненні селян від опікунських повинностей пана в 1850-1855 рр. А у 
1856 р. віддав будинок, у якому жив, під школу – одну з перших 
народних шкіл Городенківського повіту3. 

Пізніше твори батька зібрав і видав син Володимир. 
Володимир Шухевич (1849-1945) – відомий етнограф, фольклорист, 

педагог, публіцист, дослідник, а також засновник у 1891 р. і перший 
голова хорового товариства “Боян”; музичного товариства імені 
Лисенка (1913-1915)4, для якого збудував будинок і був добрим 
приятелем5; Голова Руської бесіди (1895-1890). Він же – засновник та 
редактор двотижневика для дітей „Дзвінок” (1890-1895) та педагогічно-
наукового органу „Рідної школи”, „Учитель” (1893-1895)6, автор 
монументальної п'ятитомної праці “Гуцульщина” (1897-1908), дійсний 
член Наукового товариства імені Т.Г.Шевченка (НТШ)7.  

Поруч із чоловіком завжди була Герміна (Гедиміна) Шухевич 
(уроджена Любович)8 (1853-1939), котра була співзасновницею клубу 
“Русинок” (1893) та його довголітньою головою, а також головою 
“Надзірної ради” промислового кооперативу “Труд” (1900-1904); клубу 
“Української захорони”, опіки над домашньою прислугою, Інституту 
для дівчат ім. Святої Ольги9. Гедиміна працювала разом із чоловіком 
при організації Українського етнографічного відділу на великій 
Крайовій виставці у Львові (1894)10. Вона ж – почесний член товариства 
Просвіти11 та одна з провідних піонерок феміністського руху 
українського жіноцтва в Галичині12. 

Степан Шухевич – двоюрідний дядько Романа Шухевича. Степана, 
як і Романа, відносять до “третьої гілки генерації”13, у якій остаточно 

                                           
1 Шухевич С. Вказ. праця. – С. 17. 
2 Там само. – С. 19. 
3 Купчинський Б. Вказ. праця. – С. 48-49. 
4 Купчинський Б. Вказ. праця. – С. 50-57. 
5 Арсенич П. Взаємини В. Шухевича з М.Лисенком // Народна творчість та етнографія. 

– 1992. – № 3.– С. 85-87. 
6 Арсенич П. Родина Шухевичів. – С. 22-27. 
7 Там само. – С. 25-50. 
8 Арсенич П. Родина Шухевичів. – Коломия, 1995 – С. 51. 
9 Там само. – С. 52-53. 
10 Там само. – С. 53. 
11 Нарис історії „Просвіти". – Львів; Краків; Париж, 1992. – С. 182. 
12 Арсенич П. Родина Шухевичів. – С. 53-54. 
13 Шухевич С. Вказ. праця. – С. 10. 
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визріває національне самоусвідомлення, що виявляється у збройній 
боротьбі. Степан до Першої Світової війни – суддя, і командує в 1914-
1915 рр. куренем УСС. У 1919 р. він – отаман Української Галицької 
Армії (УГА), командир Четвертої Золочівської бригади1, пізніше – 
референт Начальної команди. Він не тільки творив історію як дієвий 
старшина, а й “намагався її утривалити у зобов'язуючій традиції”2, став 
співорганізатором і головою Надзірної Ради видавничого кооперативу 
“Червона Калина” (1921-1939)3, що збирала і видавала матеріали, 
документи, спогади з визвольних змагань та періоду української 
державності. Товариство, ліквідоване з окупацією Західної України 
більшовиками, видало за вісімнадцять років праці близько вісімдесяти  
творів, причому, саме Степан видав збірки оповідань: “Видиш, брате 
мій” та “Гіркий то сміх”4. Він є автором біографічної праці „Моє життя. 
Спогади”, яка була видана після смерті Степана в 1991 р. у Лондоні 
його дочкою5. 

Після війни Степан Шухевич працює адвокатом. Захищає українців 
у політичних процесах. Він брав участь у тисячах процесів, серед яких 
справа членів Української Військової Організації (УВО) Р.Шухевича і 
Б. Підгайного, які здійснили атентат проти Собінського. У процесі з 
приводу вбивства польського міністра внутрішніх справ Броніслава 
Пєрацького докторові Шухевичу вдалося врятувати від смерті весь 
крайовий провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою6. Як знавець карної 
процедури він мав славу найкращого касатора у цілій Польщі. 

Отже, Роман Шухевич належить до однієї з найстаріших відомих 
родин Галичини, яка близько двох століть послідовно через п'ять 
поколінь служила працею та терпінням, творчістю та жертовністю 
становленню української модерної нації та боротьбі за її права: від 
несміливих проблисків мовного відродження до легенди УПА. З роду 
Шухевичів вийшло багато культурно-громадських, культурно-
політичних та військових діячів: священиків, вчителів, науковців, 
юристів. Шухевичі весь час дбали про долю українського народу. Як 
було зазначено, за однією з версій походження роду – Шухевичі були 
козаками, але в мирний час змінили козацьку шаблю на священицьку 
сутану та перо, проте з наростанням визвольного руху в Україні, вони 
сутану змінили на зброю та юриспруденцію... 

“Нова генерація”7, до якої входили Степан та Роман, пов'язала свою 
долю з військовою справою. Кредо життя Романа Шухевича – 
визвольна війна українського народу проти іноземних загарбників та 
поневолювачів.  

                                           
1 Арсенич П. Родина Шухевичів. – С. 15. 
2 Шухевич С. Вказ. праця. – С. 11. 
3 Арсенич П. Родина Шухевичів. – С. 14. 
4 Шухевич С. Вказ. праця. – С. 3. 
5 Там само. – С. 3. 
6 Арсенич П. Родина Шухевичів. – С. 15-18. 
7 Шухевич С. Вказ. праця. – С.10 
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Роман Шухевич народився 30 червня 1907 р. у містечку Краківці 
Яворівського повіту Львівської області в родині судді Йосипа 
Шухевича. У 1914 р. їхня сім'я переселяється до Кам'янки Струмилової 
(зараз Кам'янка-Бузька), тому що батько при уряді ЗУНР був повітовим 
комісаром1. 

На очах малого Ромка, як називали його в родині2, проходила 
російсько-австрійська (1914-1916) та українсько-польська (1918-1919) 
війни, і, звичайно, це не могло не відбитися на дитячій психіці, тим 
більше, що майже всі члени родини були відомими громадськими та 
політичними діячами. Тому і малий Роман, беручи приклад від старших, 
бажав принести свою лепту в історію свого народу. Але щоб стати 
відомим громадським діячем, він повинен був отримати відповідну 
освіту, тому він навчається в Українській академічній гімназії у Львові3, 
пізніше в політехнічному інституті за спеціальністю інженер в Львові 
(1925-1926) та Данцигу (1934), а в 1938 р. у військовій академії у 
Мюнхені4.  

У спогадах шкільного товариша Лева Ярошинського, який навчався 
з Романом у 11 класі гімназії, читаємо, що Роман був „щуплим” і 
“сухорлявим”5, зовсім непомітним хлопцем. Але за дуже короткий час 
Роман своїми здібностями, вдачею і поведінкою привернув до себе 
увагу не лише учнів, а й професорів. Він “радо допомагав” учням у 
навчанні, причому в такій формі, щоб не показати своєї зверхності над 
іншими або щоб когось другого не принизити6. Роман був дуже здібним 
учнем, але намагався ніколи не виділятися з натовпу, з великою 
пошаною ставився до оточуючих, друзів, знайомих, що було ознакою 
його вихованості. 

Із спогадів Степана Шухевича дізнаємося, “що рід неабиякого 
значення надавав освіті, порядності, повазі та шані людям, ще, 
починаючи з Осипа Шухевича, котрий стояв на позиції українознавства 
(що успадковувалося всією родиною)”7.  

З дитинства, в родині дітям прививалося почуття любові, поваги, 
пошани, відваги та почуття громадського обов'язку, за що Шухевичам 
почали “чіпляти” німецькі риси та походження, на що вказувала навіть 
форма черепа та вигляд обличчя8, що пізніше згодиться Роману, коли 
він буде себе видавати за гітлерівського офіцера9. 

Романа змалечку привчали до поваги, шани, пунктуальності, 
доброзичливості, любові до Батьківщини. Сучасники згадують, що він 
був веселої вдачі, дуже набожний, працьовитий, скромний юнак, завжди 

                                           
1 Арсенич П. Родина Шухевичів. – С. 69. 
2 Там само. – С. 70. 
3 Бурнашов Г. Операція коду не мала. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 9. 
4 Арсенич П. Вказ. праця. – С. 69. 
5 Кук В. Генерал Роман Шухевич – Головний командир української повстанської армії 

(УПА). – К., 1997. – С. 17. 
6 Там само. – С. 15. 
7 Шухевич С. Вказ. праця. – С. 7. 
8 Шухевич С. Вказ. праця. – С. 22. 
9 Бурнашов В. Полководець УПА. – Івано-Франківськ, 1993 – С. 51. 
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приязний, чемний, ніколи не зраджував друзів, але водночас це була 
принципова, обов'язкова, серйозна людина1. В нього був 
організаторський талант та задатки лідера. Вже в шостому класі Роман 
стає “духовним проповідником” цілої гімназії2. 

Отже, змалечку Роман перебуває у центрі уваги людей, які його 
оточують. Він завжди і в усьому був лідером. З шістнадцяти років 
майбутній полководець починає проявляти себе в політичному та 
військовому житті – стає членом Української Військової Організації 
(УВО)3. 

Роман був чудовим спортсменом, брав участь у пластовому житті 
(член пластових куренів “Лісові чорти” і старших пластунів 
“Чорноморці”4 та пластовому полку імені князя Лева5. 

Ще навчаючись в Українській академічній гімназії у Львові він з 
пристрастю займається багатьма видами спорту, здобуває у Запорізьких 
іграх 1923 р. два перших місця, встановлюючи українські спортивні 
рекорди з бігу з перешкодами на дистанції 400 м, та в плаванні – 
дистанція 100 м, а в 1923 році – перше місце в лещатарському бігу 
сеніорів6. 

Живучи у бабусі Герміни, малий Роман спілкується з колишніми 
січовими стрільцями Євгеном Коновальцем та Степаном Шахом7, які і 
формують його світогляд воїна-борця за волю.  

Так, Степан Шах, який був гімназійним викладачем класичних мов у 
гімназії, часто допомагав Романові у навчанні, розповідав про античних 
героїв, битви, полководців – Олександра Македонського, Юлія Цезаря, 
Ганнібала, Наполеона Бонапарта, про гетьманів України – Богдана 
Хмельницького, Івана Мазепу8 тощо. Під впливом цих розповідей і 
формувалася свідомість хлопчика, майбутнього полководця, який 
з'явився на світ, щоб виконати важливу місію – очолити український 
національно-визвольний рух.  

Професор Шах помітив у Романа такі якості як “ясність у думанні, 
правду у говорінні, рішучість в чині”9. 

Певний вплив на формування особистості молодого Шухевича мали 
і його ровесники та друзі, з якими він спілкувався, більшість з них була 
членами Організації Українських Націоналістів (Роман Шухевич в 1926 
р. вступає до ОУН як один з перших її членів і займає тривалий час 
посаду Бойового Референта в Крайовій Екзекутиві ОУН (КЕ ОУН)10.  
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серпень, 1980. – Ч. 4. – С. 163-164. 
3 Арсенич П. Родина Шухевичів. – С. 71. 
4 Бурнашов Г. Операція коду не мала. – С. 9. 
5 Арсенич П. Родина Шухевичів. – С. 70. 
6 Бурнашов Г. Операція коду не мала. – С. 9. 
7 Арсенич П. Родина Шухевичів. – С. 70-71 
8 Там само. – С. 70. 
9 Там само. – С. 71. 
10 Бурнашов Г. Операція коду не мала. – С. 9. 
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Дух української волі витав над українською землею із століття в 
століття і полонив серця і душі молодих людей. Він підштовхував їх до 
боротьби за волю. Цей дух на початку XX ст. уособлювався в працях 
українських націоналістів: Миколи Міхновського “Самостійна 
Україна”, Дмитра Донцова “Націоналізм”, “Дух нашої давнини”. Він 
проголошував, що культ сірої людини, відраза до справжніх 
сподвижників і героїв, страх перед силою людських слабостей, страх 
вийти з юрби сірих борців за сірі ідеали – це ганебно1 і не притаманно 
українцям, котрі належать до давнього, славного, хороброго народу... 

Тогочасна молодь розуміла також, що для того щоб створити нове “з 
нічого”, треба, передусім, вірити в силу духу. А „не ламати собі голови 
над далеким майбутнім", але в той же час не думати, що людська воля 
всемогутня: що вистачить хотіти, щоб зробити: не думати завтрашнім 
днем, не будувати “повітряних замків”2, а дбати про осяжне, 
конкретне3... про Україну, український народ, волю. Ця місія випала на 
долю Романа Шухевича – стати провідником, поводирем, пастором... 
Головнокомандуючим Української Повстанської Армії, створити щось 
із нічого – українську міцну армію з її тактикою4, методами боротьби з 
гаслом: “Здобудеш Українську Державу, або згинеш у боротьбі за неї”5. 

“Не може бути ніякої боротьби українського народу в рамках 
існуючої Російської імперії. Лише цілковите відокремлення України і 
створення могутньої держави від Карпат і до Кавказу необхідне нашій 
нації... Україна має матеріальні і духовні сили бути самостійною”6 – 
говорив Микола Міхновський – один із теоретиків і практиків 
українського націоналізму.  

“Не може бути ніякої боротьби українського народу в рамках 
існуючої Польщі”, – говорили молоді люди. Але не тільки говорили, а й 
діяли. Діяв разом з ними і Роман Шухевич, готуючи замахи. Будучи 
членом Української Військової Організації (УВО), вчинив замах на 
польського шкільного куратора Станіслава Собінського за те, що той 
нищив і закривав українські школи, забороняв викладати українською 
мовою. Він став учасником замаху на комісара польської поліції у 
Львові Є.Чеховського, який жорстоко знущався над українськими 
в'язнями, на польського міністра внутрішніх справ Перацького 
(Пєрацького) – головного пацифікатора Волині й Галичини, польського 
посла до сейму Тадеуша Голуфки, який був автором проекту знищення 
українського самостійницького руху, на радянського консула Маїлова – 
на знак протесту проти штучного голодомору в Україні 1933 року7. 

 

                                           
1 Липа Ю. Призначення України. – Львів, 1992. – С. 4. 
2 Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич, 1991 – С. 324. 
3 Там само. – С. 323. 
4 Ткаченко С. Повстанческая Армия: тактика борьбы. – Минск; Москва, 2000. – С. 3. 
5 Арсенич П. Родина Шухевичів. – С. 78. 
6 Міхновський М.Самостійна Україна. – К., 1991. – С. 39. 
7 Кук В. Вказ. праця. – С. 24 -27. 
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Роман, будучи людиною освіченою, небайдужою до долі мільйонів, 
інтелігентом, не міг не зробити внесок у визволення, незалежність. 
Тому Романові було передбачено: йому займати керівну посаду в ОУН 
– УПА й очолити боротьбу проти окупантів: з одного боку рідного 
народу, тим більше, що саме в той час розпочинається ще один етап 
національно-визвольної боротьби українського народу за волю – з 
німцями, а з іншого – з росіянами та поляками і загинути, здобуваючи 
волю мільйонам українців. Із доброго, лагідного хлопця сформувався 
загартований, відповідальний воїн. Пізніше Василь Кук влучно напише 
про Шухевича: “Люблячи життя, він ненавидів терпіння, в'язницю і 
смерть, але будучи людиною і люблячи без краю життя, він умів 
перемагати страх смерті”1, і в цьому справжній героїзм Романа 
Шухевича – головнокомандуючого УПА (Тараса Чупринки). 

Отже, підводячи підсумок вищесказаного, можна зробити висновок, 
що на формування світогляду Шухевича вплинули такі чинники: 
навколишнє середовище, родина, розповіді членів УСС про можливе 
майбутнє української нації, виховання та освіта, друзі-однодумці – 
ровесники, книжки українських націоналістів, котрі своїх читачів 
перетворювали на борців за волю, за соціальну справедливість, за 
незалежність України. 

 
 

                                           
1 Кук В. Генерал Роман Шухевич – Головний командир української повстанської армії 

(УПА). – К., 1997. – С. 20. 



Збірник наукових праць НДІУ, том ІV 
 

 224

 
УКРАЇНА – ОСВІТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мазур Л.О. (Львів) 
 

ЦІНІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В ОСВІТІ  
ТА ЇХ ВПЛИВ НА УМОВИ ВИЖИВАННЯ  

УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ 
 

У статті висвітлюється особлива роль школи у справі виховання 
свідомого ставлення людини до свого власного і соціального здоров’я. У 
ній піднімаються проблеми раціоналізації її роботи з метою 
налагодження оптимального відтворення генофонду нації, підняття 
ролі і значення освіти для формування живого зв’язку поколінь, 
забезпечення тяглості національної культури.  

 
Поставлені в статті проблеми не є суто теоретичними, вони пов’язані 

з практикою сучасного буття української нації (депопуляція, 
неконтрольована і нерегульована міграція населення, скорочення 
тривалості життя тощо). Автор вважає, що свою долю відповідальності 
за всі ці, та й інші негативні тенденції у самовідтворенні українського 
етносу повинна взяти на себе школа, як особливий інститут держави.  

Не дивлячись на свою актуальність, тема залишається соціально 
неосмисленою і науково не розробленою. Тут бракує не лише якихось 
фундаментальних наукових праць, а й статей у наукових виданнях, які б 
грунтувалися на солідних соціологічних дослідженнях, чи хоча б 
концептуально схоплювали зв’язок між тими орієнтирами, якими 
керується сучасна вітчизняна освіта, і перспективами виживання 
українського етносу. Обернена залежність між станом освіти і тонусом 
його життя, не дивлячись на свою самоочевидність, допоки ще ніким не 
вловлювалася. Самі педагоги роблять вигляд, що такої  п р о б л е м и  
взагалі не існує. 

Отже, основною метою статті є адекватне і коректне її 
формулювання, привернення до неї уваги як науковців, так і фахівців-
практиків, з метою її подальшої розробки і визначення в загальних 
рисах перспектив позитивного її вирішення. 

 
В які часи і в яких народів освіта б не розвивалася, при всьому 
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різноманітті її завдань, головною її функцією завжди залишалася 
підготовка дитини до  ж и т т я. Вона мала виробити в неї позитивну 
установку на нього, сформувати свідоме ставлення до власного і 
соціального здоров’я. У школі дитина мала набігатися в ній і 
набавитися, фізично зміцнитися і психічно загартуватися, а головне – 
навчитися любити й шанувати життя як найвищий Божий дар. 

Залежно від характеру, темпераменту і здібностей учнів у них могло 
вироблятися різне ставлення до шкільної науки, по-різному складалися 
їхні стосунки з окремими вчителями, однак школа відрізнялась якоюсь 
особливою духовною атмосферою, морально-психологічним кліматом, 
що максимально сприяв живленню й росту людської особистості, 
формуванню в неї волі до життя, бажання поборотися за своє місце під 
сонцем.  

Така, як кажуть психологи, “біофільна орієнтація” була 
притаманною школі завжди, всім своїм пафосом ця установа 
налаштовувала дитину на те, щоб вона могла відчути життя у всій його 
повноті. Україна не була в цьому відношенні винятком. Як і всюди, діти 
у нас ішли до школи із задоволенням, щиро раділи буттю, і цей 
безтурботний, насичений враженнями час закарбовувався у глибинній 
їхній пам’яті, світлою плямою залишаючись у свідомості вже дорослої 
людини на все життя.  

Так було, однак з недавніх пір наші освітяни, здається, задалися 
метою спростувати ці вічні істини. Парадоксально, але факт, із 
установи, що споконвіку стояла на сторожі життя і здоров’я людини, 
наша школа поступово почала перетворюватися у надзвичайно 
потужний фактор їх негації і нищення. Небезпека, що довгий час 
визрівала, але залишалась незримою під пресом тоталітарної школи, 
зрештою стала суворою реальністю: сьогодні з її стін виходить 7-8 
відсотків здорових дітей1. Не важко “прикинути”, скільки їх 
залишиться, якщо вони будуть вчитися не 10, а всі 12 років2.         

Пояснення цьому можна шукати в різних негативних факторах і 
впливах. Ну і першими тут, звичайно, кидаються у вічі матеріальні 
злидні, що заїдають сьогодні школу, дефіцит і плинність кадрів тощо. 
Але їх можна пояснити. Бо ті, хто сьогодні відкриває її фінансування і, 
зокрема, визначає зарплатню вчителям, вчора самі були учнями. Якщо б 
вони “вчились так, як треба”, а точніше, тому, що треба, то й “мудрість” 
у них була не лише для себе. Але умовного способу не знає не лише 
історія, а й уся соціальна дійсність, тому будь-які “коли б…” 
виглядають тут принаймні недоречними.  

Очевидно, причини деградації школи слід шукати в цілком іншій 
площині. На наш погляд, вони закорінені не в матеріальній, а в духовній 
сфері і пов’язані зі зміною ціннісних орієнтирів, переключенням 

                                           
1 Заукажимо зразу, що це при вкрай поверховому медогляді, коли гнилі зуби,  

посаджений зір, плоскостоп’я і різні інші подібні до них “дрібниці”, взагалі не беруться до 
уваги. 

2 Йдеться про те, що й досі  наша  школа, задекларована як 11-тирічна, фактично 
залишалась10-тирічною, бо діти в ній  “плигали“ з 3-го зразу в 5-й клас. 
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суспільної свідомості на прагматизм та інструменталізм. Саме вони, які 
б предикати їм не надавали, – “здоровий”, “гуманний” і т. ін. – призвели 
до колосальної бездуховності суспільного життя, девальвації всіх 
найвищих цінностей, у тому числі й цінності освіти.  

По Україні вони вдарили особливо боляче, бо в нас освіта ніколи не 
будувалась на розрахунку: вчителі однаково викладались перед усім 
класом, не диференціювали учнів на “геніїв” і “дебілів” і ніколи не 
казали учневі, щоб той, коли хоче щось знати, прийшов до них до хати і 
за відповідну плату чомусь навчився. Якщо у старій нашій школі 
“професор” і запрошував учня до себе додому, то хіба для того, щоб 
нагодувати й обігріти його, дати почитати мудру книжку, а може й якісь 
гроші, якщо в сім’ї були певні проблеми. За таку “науку жити” вчителям 
платили повагою і пошаною і “на Русі” освіта людини  безпосередньо 
впливала на соціальний статус особистості. Не випадково вчитель тут 
однозначно належав до елітарного прошарку суспільства. Він задавав 
стандарти життя, і слугував своєрідним персоніфікованим ідеалом 
мудрості його влаштування. Крім того, стійкі общинні традиції не 
давали далі певної межі розростися у ньому шкурництву, і навіть 
знамените “моя хата скраю” нікого особливо не зачіпало. Принаймні 
голого розрахунку, доведеного до цинізму, у міжлюдських стосунках у 
нас не спостерігалось. Школа була форпостом у захисті від нього 
суспільства. Завдяки її діяльності складався сприятливий соціально-
психологічний клімат, панувала атмосфера високої духовності, у якій 
гинули всі “бацили” аморалізму, що могли б його вразити.  

Отже, прагматизм українській ментальності притаманним ніколи не 
був. Його “насіння” було завезено до нас із Заходу, де в умовах доволі 
жорсткої культури міжлюдських стосунків, він, між іншим, непогано 
себе зарекомендував. Але це зовсім не означало, що так мало бути і в 
нас. Школа мала захистити суспільну свідомість від всеядності, простих 
механічних запозичень, щоб не впроваджувати в себе якісь новації без 
врахування специфічних рис культури, що сформувалися в особливих 
умовах нашого підсоння. Однак вийшло так, що, передовсім, саме в 
стінах школи він і поселився.  

Прагматизм знайшов там для себе благодатний грунт у вигляді 
технічного інтелекту. Цей останній, навпаки, прийшов до нас зі Сходу. 
Він дістався нам у спадок від тоталітарної системи, у якій за його 
допомогою намагалися все регулювати, вираховувати і контролювати, 
навіть планувати людину і програмувати її поведінку. Нам треба було 
відмовитися від погляду на неї, як на якусь одиницю, а на суспільство – 
як на їх просту механічну суму, ми ж затягнули все це у національний 
контекст і спробували перевірити ці безглузді вигадки ще раз, тепер 
виключно на своїх людях.  

Примітивний раціоналізм є головною причиною формування в 
людини прагматизму та інструменталізму в її підходах до соціальної 
дійсності. Коли вони стають у суспільстві домінуючим умонастроєм, 
країна перетворюється в місце, де неможливо жити. Тоді всі починають 
думати, що з кого можна взяти. Навіть рідні люди починають цією 
арифметикою зловживати і внук продає хату разом з дідом, а син, 
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навпаки, “купляє” батька, пропонуючи йому об’єднати житлову площу, 
щоб згодом на ній йому не знайшлося місця. Якщо таких “мудреців” 
небагато і вони ще не роблять у житті нації “погоди”, з цим ще можна 
миритися, однак ми, здається, уже вийшли з цим за якусь критичну 
межу.         

Як і слід було чекати, озвірілі від непомірної кількості різноманітної, 
жодним чином не пов’язаної з їхнім життям, інформації, діти знайшли 
собі в прагматизмі своєрідну ідеологічну платформу, виправдання 
бездушності і цинізму у ставленні до свого оточення. Виплескуючись у 
соціальне середовище, ці неадекватні реакції призвели до його ерозії, до 
девальвації духовних цінностей.  

І не треба вчителям у цьому звинувачувати увесь світ, бо всі 
негативні явища, що з цим були пов’язані, слід безпосередньо виводити 
з росту вимог, які вони пред’являють своїм учням. Саме тиск на психіку 
учня повернувся до них бумерангом зневаги, обізленості і 
недоброзичливості. А це вже є симптоми серйозної соціальної хвороби 
– “анемії”, що виражається в “очерствінні серця” та втраті живого 
відчуття “іншого”. Цього якраз і слід було чекати, бо, не будучи 
доповненими якимись “сентиментами” й емоціями, зігрітими почуттями 
і переживаннями, “голі” наукові факти випотрошують внутрішній світ, 
а відтак і світ зовнішній постає у чорно-білому зображенні. Щоб його 
якось прикрасити, треба “вколотися і забутися”.  

А між іншим, тонус життя суспільства завжди визначався 
повноцінністю й повнокровністю міжлюдських контактів, такого стану, 
коли його члени, не обов’язково еквівалентно, але все ж любов могли 
обмінювати на любов, правду – на правду, віру – на віру і т. д. Сьогодні 
цього немає. Є розрахунок, а він вбиває все живе, веде до соціальної 
дистрофії. У такому ослабленому, позбавленому соціального імунітету 
організмі, власне, й знаходять собі живильне середовище т. зв. хвороби 
цивілізації. Практика суспільного буття наочно показує, що переважно 
не обмежені і недовчені, а саме ті діти, які вже  все знають, беруться за 
пігулку або голку. Останнім часом це відбувається безпосередньо в 
стінах школи.  

Навіть якщо йдеться не про суто технічний інтелект, то “знання 
задля знання” деформують внутрішню структуру особистості. Як 
наслідок, вона продукує суто механічні, примітивні соціальні інтеракції. 
У кращому випадку вони нікого не зачіпають, і нікого ні до чого не 
зобов’язують, в іншому – руйнують фундаментальні підстави 
людського буття. Такою є природа суто раціонального пізнання. В ній 
прекрасно розібралися в тих країнах, які ми, безуспішно, і довго 
намагалися догнати, і до яких почали доволі інтенсивно втікати наші 
співвітчизники, яким набридло це робити, живучи в Україні. 
Розібралися і виробили в себе протиотруту проти ейфорії від “ratio”. 
Нею став антисцієнтизм, який вважає життя і пізнання не лише різними, 
а й до певної міри несумісними явищами.  “Iснує глибинна суперечнiсть 
мiж життям i знанням, – каже Мігель де Унамуно. – Можна навiть 
сказати, що все живе не лише iррацiональне, а й  а н т и – рацiональне, 
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а все рацiональне  –  антижиттєве. Саме ця суперечнiсть i лежить в 
основi трагiчного вiдчуття життя”1.  

На відміну від європейської, вітчизняна шкільна наука до такої міри 
отупила й очерствила душі наших людей, що вони виявилися навіть не в 
стані відчути весь трагізм сучасної ситуації, осмислити перспективи 
виживання української нації. Тому під фанфари про здобутки 
вітчизняної школи українці вироджуються і якщо така тенденція 
збережеться, Україна може взагалі зникнути з географічної карти світу. 
У всякому разі обернена прогресія в динаміці народонаселення показує, 
що до 2050 року на її теренах буде жити лише половина сьогоднішнього 
складу українства. Заспокоєння шукають у тому, що нібито “свято 
місце” пустим не буває, і що й на території сучасної нашої держави 
будуть і надалі жити “якісь люди”. Однак це правда для бідних, тобто 
для нас з вами. Не думаю, що людину, яка відчуває свою належність до 
живого тіла українського етносу, такі “перспективи” можуть заспокоїти.  

Як особлива течія в філософії, антисцієнтизм був покликаний для 
того, щоб, обмежуючи сферу впливу розуму  звільнити у людській 
свідомості, про (це мріяв Іммануїл Кант) місце для віри. При осмисленні 
соціальної дійсності такі підходи гарантували живе відчуття 
ландшафту, що вміщує даний конкретний етнос. “Прив’язка до нього, 
власне, й гарантує людині душевний спокій, формує переконання в 
тому, що ти перебуваєш у себе вдома, що ти є в ньому повноправний 
господар. Вона дає впевненість у собі, у тому, що життя триває, і  б у д е  
м а т и  своє продовження  с а м е  в  ц ь о м у  етнокультурному вимірі. 
А ще те, що й  с а м  ти будеш мати своє продовження у своїх дітях. 

І це дуже швидко збагнули в Європі, але вже в тій, у яку українці 
навіть не мріють потрапити, бо нам там (як це не дивно з нашими 
високими шкільними здобутками!) немає що робити. Так, зокрема, 
французи, захопившись на певний час шкільною наукою, згодом 
зрозуміли, що будучи зведеною до заучування фактів і тренування 
оперативної пам’яті, вона нічого нікому не дає. Не кажучи вже про те, 
щоб зробити життя людини повноцінним і повнокровним. Воно може 
бути таким лише в межах спорідненого ландшафту, що вміщає етнос, 
наука ж, орієнтуючись на універсальне знання, ізолює людину від 
нього. Відриваючи її від тих особливих умов підсоння, у яких вона 
народилася і сформувалася як особистість, скеровуючи її до якихось 
абстрактних формул,  вона не лише руйнує психічну структуру 
особистості, а й соціальні її складники. Бо, як відомо, особистість є  
ансамблем  не просто і н д и в і д у а л ь н и х, а, власне, с о ц і а л ь н о  з 
н а ч и м и х  рис її характеру.  

Інформаційні “протяги” чинять протидію їх розвитку, формуванню 
моральних засад людини і громадянина. “Байдужість школи до 
морального і громадянського виховання – ось до чого привела нас сліпа 
віра в науку, та, що отримала назву “Сцієнтизм”. На початку століття 
(тепер уже минулого – Л.М.) виникло переконання, що технічні 

                                           
1 Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни у людей и народов. – М., 1997. – С. 54. 
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досягнення і збільшення кількості отриманих знань автоматично 
приведуть до того, що людина стане кращою. Навчимо її читати і 
писати, використаємо науково-технічні досягнення на покращення умов 
її праці, будемо безперервно залучати її до цивілізації за допомогою 
засобів масової комунікації – газет, радіо, телебачення, … і людина не 
буде іншій людині вовком. Дамо їй доступ до культурних цінностей, і 
тут-таки підвищиться її моральний потенціал… На початку століття 
французькі вчителі були жерцями цієї нової релігії. Вони вважали, що 
навчити дітей читати і писати, значить дарувати їм насолоду, дарувати 
їм порятунок. Їм здавалося, що свідоцтво про освіту відкриє їм двері у 
світ моральності, громадянства і людяності”1. Проте їх спіткало 
розчарування. 

І все ж цей негативний досвід не виявився для них марним. Можна 
було б сказати, що не лише у Франції, а й взагалі на Заході шкільною 
наукою  “перехворіли”. Як діти, які, перенісши свого часу певну 
хворобу, виробляють проти неї біологічний захист на ціле життя, так і 
вони виробили в себе соціальний імунітет проти сліпого нею 
захоплення. Як  не дивно, не роблячи з неї ідола, не допускаючи її у 
сферу духу, вони щедро пожинають від неї плоди. Так повернулася до 
нас сверблячка від наукової ”вітрянки”, гарячковий стан свідомості від 
“свинки”, яку наука може підкласти, якщо в неї свято вірити, і думати, 
що вона несе людині одні лише насолоди і блага.  

Про те, наскільки суперечливою і підступною є ця сфера 
суб’єктивної реальності, знали всі великі проповідники і справжні 
науковці. Починаючи від Екклезіаста і кінчаючи Ейнштейном, усі вони 
попереджали проти печальних наслідків, які вона може мати для 
людини, позбавленої почуття віри і відчуття правди. Але хто їх читав? 
Чи хто знайомив з їхніми думками наших дітей?!. Якби це було, то ми 
виробили б у своїх громадян соціальний імунітет проти ілюзій, що вона 
так щедро продукує. А головне, встановили б ієрархію цінностей, 
визначили, що для нас є більш важливим: ерудиція, навченість дитини у 
тій чи інший сфері знання чи її життя і здоров’я, як це свого часу зробив 
Фрідріх Ніцше. “Повинно панувати життя над пiзнанням, над наукою чи 
пiзнання над життям? – питав вiн. – Яка з двох сил є вищою, панiвною? 
Нiхто не засумнiвається: життя є вищою, панiвною силою, бо пiзнання, 
яке знищило б життя, знищило б разом з ним i саме себе. Пiзнання  п е р 
е д б а ч а є  життя i тому настiльки ж є зацiкавленим у збереженнi свого 
власного iснування, тому наука потребує вищого нагляду i контролю; 
поряд з наукою виникає вчення про  г i г i є н у  ж и т т я...”2 

Але про яку гігієну можемо говорити м и, якщо під потужними 
пластами знаннь у нас виявилися задавленими фундаментальні 
інстинкти, що тримають на світі не лише людину, а взагалі всі живі 
істоти. Маємо на увазі інстинкт збереження життя і продовження роду. 

                                           
1 Френе С. Нравственное и гражданское воспитание // Френе С. Педагогические 

сочинения. – М., 1990. – С. 140-141. 
2 Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч. В 2-х томах. –  М., 

1990. – Т. 1. – С. 227-228. 
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Справді, сьогодні наші співвітчизники втратили інтерес до життя, вони 
не бажають народжувати дітей і радіти їхній появі на світ. А коли ви 
захочете з ними на цю тему поговорити, то, будучи навченими у школі 
калькулювати і схематизувати, вони тут-таки почнуть підраховувати, у 
що їм обійдеться дитина, і, як правило, виявляється, що поки що вона їм 
не по кишені. Це поки що доволі часто затягується до 30-ти, а далі вже 
пропадає будь-яке бажання. Так і живемо.  

Якщо, звичайно, це можна назвати життям. Хто його пам’ятає, знає, 
що воно не піддається будь-якому обчисленню, воно вирує і захоплює, 
і, між іншим, піднімає людину над буденністю, спрямовуючи її до 
чогось вічного. 

Сьогодні цього нема, і відповідальність за зникнення в людини 
бажання жити повинна взяти на себе школа. Цей акт покаяння сприяв 
би не лише національному відродженню, а й її власній реанімації. Ті, 
хто має хоч якесь відношення до школи, мають зрозуміти. Однак яким 
наївним чи награним виглядає сьогодні оптимізм керівників нашої 
освіти, які вбачають у депопуляції, тобто фактичному виродженні нації, 
механізм для розв’язання проблеми вчительських кадрів. Мовляв, 
кількість учнів зменшується, а вчительські ставки від них залежать, 
менше буде учнів, менше треба буде вчителів. (Це з телеінтерв’ю 
заступника міністра освіти п. Огнев’юка, даного ним цього року з 
приводу святкування Дня знань). Залізна логіка, але цілком у 
сталінському дусі: “Нет человека – нет проблемы“. 

Якщо людина не чує себе, вона “живе, не відчуваючи під собою 
країни” (О. Мандельштам). Відповідно вона не може відчути й іншого 
як свого земляка, співвітчизника, не може потягнутися до нього душею. 
Яка ж з цього механічного набору, простого конгломерату індивідів 
може вийти нація? Вона відзначається значно вищим рівнем 
внутрішньої інтеграції, ніж навіть кровно-родинні людські об’єднання. 
“Народи в рамках стилю тієї  чи іншої культури, – каже Освальд 
Шпенглер, – я називаю  н а ц і я м и  і відрізняю їх від утворень до і 
після культури. Ці найважливіші з усіх об’єднань внутрішньо поєднує  н 
е  л и ш е  с и л ь н е  п о ч у т т я  М и.  В  о с н о в і  н а ц і ї   л е ж и т ь  
і д е я. Ці потоки спільного існування дуже глибоко пов’язані з долею, 
часом і історією. Цей зв’язок у кожному конкретному випадку є різним і 
визначає ставлення народу до раси, мови, країни, держави і релігії”1. 

Будучи фактично синтезом природи і культури, нація є продуктом 
любові. Ця остання, за визначенням Платона, є “прагненням 
цілісності”2, вона є виразом позитивного потягу людини до ближнього, 
як свого безпосереднього продовження в соціумі. “Любов дається мені 
не лише тим, що я її здобуваю, але й через буття, яке мені дарує 
“інший”3.  

Соціальне здоров’я закладається на ґрунті переконання в тому, що 
всі люди, які це суспільство складають, є клітини великого соціального 

                                           
1 Шпенглер О. Закат Европы. В 2-х томах. – Минск, 1999. – Т. 2. – С. 216. 
2 Платон. Пир // Платон. Соч. В 3-х томах. – М., 1970. – Т. 2. – С. 120. 
3 Мунье Э. Персонализм. – М., 1992. – С. 42-43.  
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цілого, що або вони виживуть разом, якщо будуть триматися купи, або 
так само разом, дружно відбудуть у небуття. Доброзичливість і 
уважність, бажання іншому добра, взаємна довіра і любов – ось 
складники соціального здоров’я. Якщо з соціального простору  вони 
зникають, соціальна матерія руйнується і розповзається. Виходячи з 
цього, ми мали б зрозуміти, що треба один одного не вираховувати, щоб 
згодом використати і викинути, а   н а в п а к и  – р а х у в а т и с я  з 
іншим, поважати і любити його таким, яким він є. І навіть радіти з того, 
що він є не таким, як ти і має якісь свої думки. Саме тоді, коли у людей 
є різні погляди на речі, вони можуть співіснувати, взаємно стимулюючи 
тим самим один одного до життя.  

Це різне, однак, не береться від якоїсь особливої науки. Воно є 
наслідком відносного відособлення, усамітнення людини, такого стану, 
коли вона може зануритися у власний внутрішній світ, побути наодинці 
з собою. Не випадково  й поняття мудрого життя традиційно 
пов’язувалося не із знанням, а з фізичним здоров’ям і спокоєм розуму. 
Цей спокій давав людині можливість зануритися в глибини своєї душі і 
саме там віднайти бажання бути для іншого.  

Оскільки такій видимій незворушності передує серйозна і глибока 
внутрішня робота, то вона не має нічого спільного із станом якоїсь 
атараксії, відключення від соціальної дійсності, абстрагування від 
усього, що в ній відбувається. Спокій розуму не виключав, а  п е р е д б 
а ч а в  наявність у людини розвинутої емоційно-відчуттєвої сфери, 
вимагав від неї навіть  досить  с и л ь н и х, але  а д е к в а т н и х  
реакцій на своє оточення. Вони не повинні були виводити людину із 
стану душевної рівноваги. Глибина і багатство світу внутрішнього 
поглинала зовнішні впливи, амортизувала  і гасила їх,  не даючи 
можливості для розгулу емоцій.  

У нас їх нібито й нема, і всі наші керівники й політики в один голос  
хваляться, стверджуючи, що їм вдалося зберегти соціальну стабільність 
і мир. Але все це залишиться ілюзією, допоки нема миру і спокою в 
душах і серцях наших співвітчизників. А цього не буде, допоки в школі, 
в установі, що колись була “храмом” науки, і не просто науки, а  н а у к 
и  ж и т т я, будуть проповідувати фальшиві пророки і псевдомудреці. 
Сьогодні вона чимось  нагадує “вавилон”, і саме тому  в ній ніхто нікого 
не чує, не знає і не хоче знати. У школах створена атмосфера 
нетерпимості і підозрілості, взаємних підніжок і підсиджувань. Через це 
вона більше схожа не на казкову принцесу, а на “голого короля”, який 
розгулює по державі у шатах новацій та інновацій. Ну, можливо, не  на 
короля, а, принаймні на королеву.  Вона є голою і голодною не лише в 
буквальному сенсі, тобто стосовно фінансування, а й у переносному, 
демонструючи світові духовну злиденність педагогічної технології. І не 
може знайтися в ній простосердечної дитини, яка б розкрила всім на все 
це очі. Ми вбиваємо її у собі ще в зародку, щоб вона не дивилася на нас 
як совість. Якби вона у нас була, то хіба  б ми сурмили у фанфари про 
успіхи і здобутки, спостерігаючи,  як вимирає нація?..  

Якщо нація вироджується, то бити в литаври  справді не слід. 
Особливо не варто цього робити тим, хто є відповідальним за такий 
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стан справ. А освітяни цю відповідальність повинні взяти на себе. Це 
був би акт покаяння, перший крок до прозріння, щоб ми могли дивитися 
на світ не через рожеві окуляри і не дурити самих себе. 

Однак схоже, що погнавшись за фантомами великої шкільної науки, 
ми  втратили здатність до самоаналізу й адекватних самооцінок. 
Втративши відчуття часу й реальності, ми все ще намагаємося втілити в 
життя сталінське гасло “Догнати і перегнати!” Ми не хочемо 
усвідомити, що ціною цих перегонів може стати виживання однієї з 
найстаріших і найцікавіших європейських націй. 

Виправдання цій безглуздій гонці намагаються віднайти у 
досягненні Україною якихось міфічних “світових стандартів освіти”. 
Якби з такою пристрастю її керманичі прагнули досягнення не 
надуманих, а справжніх  світових стандартів   ж и т т я  людини як 
громадянина, забезпечення його прав і свобод! У такому випадку їх 
можна було б зрозуміти, але суть проблеми саме в тому й полягає, що, 
власне,  р і в е н ь життя в нашій країні є  я к р а з  у  о б е р н е н і й  
залежності від рівня вимог, що пропонує дитині сучасна українська 
школа. Не диференціюючи поняття знання і мудрість, ми ніяк не 
можемо зрозуміти, що немає більш чужої і далекої від життя сили, як 
знання, що не виробляє у людині  внутрішні стрими і гальма стосовно 
вторгнення у навколишнє середовище. Суть у тому, що в пізнанні, як і в 
будь-якій іншій справі, потрібна міра. Якщо її порушити, то знання 
неодмінно почне вилазити боком.  

Проявляється це не лише в тому, що між великою шкільною наукою 
і практикою немає ніякого зв’язку, тобто наука в нас не працює і 
жодним чином не впливає на якість життя,  а в тому, що працює вона  н 
е  н а людину, а проти неї. Те, що наша така велика шкільна наука 
абсолютно не стикується з життям, не кажучи вже про те, щоб робити 
його кращим, є очевидний факт. Але цього мало, треба зрозуміти, що 
мудрість полягає не в тому, щоб вдало втілити знання в практику, вона 
включає в себе значно більшим блоком уявлення  про те, чого  н е  м о ж 
н а   і  н е   т р е б а  робити для захисту життя і зберегти здоров’я.  

Це останнє є найвищою цінністю цивілізації і культури, і не в 
компетенції людини вирішувати стосовно нього: бути чи не бути? Як 
певний квант фізичної і психічної енергії, воно закладається в людину 
від народження, обов’язок її – свято його берегти. Школа повинна 
вчити, як це краще зробити. Вона ж у нас перетворилася у гігантський 
садо-мазохістський комплекс, що ламає дитячі долі. 

І починається це на найбільш ранній диспозиції у становленні 
людської особистості. Ще не зміцнившись, у ранньому дитячому віці 
свідомість дитини вже піддається інформаційній експансії, шаленому 
тиску з боку технічного інтелекту. В той час, коли закладається її 
фундамент і їй особливо потрібна душевна стабільність, емоційно-
відчуттєві компоненти її психіки починають інтенсивно вимиватися 
неконтрольованими і нерегульованими потоками технічної інформації. 
Тиснучи на психіку дитини т. зв. розвиваючими методиками, уже 
вихователі дошкільних установ безпардонно вторгаються в її 
внутрішній світ, руйнують його, вони нищать той особливий 
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умонастрій,  пов’язаний з казковим фантастичним сприйняттям 
дійсності, її індивідуальним переосмисленням і особистісною 
інтерпретацією. А між іншим, саме вони, а не знання, забезпечують 
дієвість, практичну спрямованість знань, волю до життя, яку повинна 
віднайти особистість у глибинах свого єства.     

Звичайно ж, наступ на дитину у школі триває і з кожним роком 
нарощується. І якщо в дошкіллі мудрий вихователь замість того, щоб 
“квасити” дітей, починаючи з середньої групи, математикою, міг 
побавитися з ними, вийти на свіже повітря і показати, як просипається  
природа, то у вчителя початкових класів таких варіантів уже практично 
не залишається. За допомогою “іксів” і “ігреків”, що невідомо з якої 
рації “оцвіли” вже в початковій ланці школи, вони виймають з учня 
душу, зовсім не задумуючись над тим, яке без неї може бути майбутнє 
його життя. 

А яким воно є, ми сьогодні бачимо. Люди втратили до нього будь-
який інтерес. Вони не лише не люблять життя як таке, а й себе, а якщо й 
люблять, то раз на рік. Чоловіки не люблять жінок, а якщо й люблять, то 
з переляку або перепою. Як наслідок, на світ не народжуються діти або, 
що  ще гірш – народжуються з фізичними і психічними вадами, 
відхиленнями у здоров’ї. Чи хтось задумувався над тим, чому 
непропорційно інтенсивно розвивається в Україні так звана 
“спецпедагогіка”?! Цей евфемізм був запущений у науковий обіг 
звичайно ж не з метою просвітити наших людей з цих питань, а якраз 
для того, щоб приховати суть справи. Тому пояснимо, що тут йдеться  
зовсім не про якийсь особливий підрозділ особливо обдарованих дітей, 
елітний  прошарок учнів типу загону  “Альфа”. Цілком навпаки – це 
якраз “Омега”, досить солідний відсоток ніби обділених Богом, а 
насправді покараних Ним за гріхи їхніх батьків, дітей. Дітей, яких, без 
перебільшення, героїчно, але доволі часто безуспішно намагаються 
витягнути з “кармічної ями” подвижники-педагоги. Але вони так само є 
жертвами, вони розплачуються за гріхи своїх колег, які вчили батьків 
їхніх (вже не учнів, а фактично пацієнтів), вчили чому завгодно, тільки 
не гідному людини життю. Вони цього не проходили, вірніше, пройшли 
мимо цього. То чому ж ми дивуємося, що в пошуці хоч якихось від 
нього відчуттів, їм доводиться шукати штучні і вкрай небезпечні засоби: 
вони спиваються, курять, вживають наркотики. Чомусь саме будучи в 
такому стані вони й пускають на світ дітей. І хоч прямої залежності між 
наявністю в організмі батьків алкоголю чи наркотичних речовин та 
відхиленням у здоров’ї їхніх дітей немає, тобто навіть у сім’ї  
алкоголіків може народитися здорова дитина, ступінь ризику відсотків 
на 30 збільшується. Не випадково людей, що цим зловживають, навіть 
зараховують до групи ризику. І ризик цей виходить далеко за межі 
їхнього власного життя. Отруюючи його своєму оточенню в морально-
психологічному плані, вони піддають серйозній небезпеці й здоров’я 
власних дітей, причому у всіх його вимірах.  

Але до чого тут, здавалось би, школа? У ній пити, курити і займатися 
різними іншими неподобствами ніби спеціально ніхто й не вчить, і це, 
безумовно, так. Був час, коли ці речі в її стінах взагалі були заборонені, і 
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за порушення цього режиму дітей карали в дисциплінарному порядку. 
Сьогодні ж під виглядом демократизації школи в ній почали 
розвиватися процеси, що повністю зруйнували її устої. Тепер у школі 
діти спокійно забавляються пивом, тоніками, не кажучи вже про 
цигарки. І не всякий учитель може взяти на себе сміливість зробити 
учневі зауваження, бо та сама демократія розмила шкільну 
стратифікацію, порушила усталену в ній споконвік ієрархію. Тобто 
формально він може це зробити, але ризикує при цьому наразитися на 
неприємності, коли, у кращому випадку, йому процитують відповідний 
параграф з “Конвенції ООН про права дитини”, у гіршому ж – агресивна 
маса може його підім’яти і виставити на посміховисько перед усією 
школою. Взагалі вчителі сьогодні просто бояться дітей і це є та 
небезпека, про яку попереджав ще Платон. Характеризуючи наслідки 
розвитку демократії для виховання, він писав: “…Батько звикає 
скидатися на дитину і боїться своїх синів, а сини – означати щось 
більше, ніж батько; там не стануть шанувати і боятися батьків (все під 
приводом свободи!), переселенець зрівняється у правах з корінним 
громадянином, а громадянин з переселенцем… А окрім того, різні інші 
дрібниці: за такого порядку речей вчитель боїться школярів і заграє з 
ними, а школярі ні за що не мають вчителів і наставників”1.  

Таким чином, замість того, щоб вносити умиротворення в душі, 
ясність у голови дітей, школа почала сіяти в них сум’яття і хаос, 
невпевненість і страх. Дійшло до того, що діти почали боятися до неї 
йти. І зовсім не тоді, коли вони в ж е  занурилися в це агресивне 
середовище і на власній шкурі відчули шкільний “кримінал”, а ще на 
дальніх підступах до неї. Як свідчить опитування, проведене 
Державним інститутом проблем сім’ї та молоді на замовлення 
Держкомітету України у справах сім’ї та молоді, 43 відсотки дітей в 
Україні віком від 14 до 17 років серйозно потерпають від жорстокого 
поводження з ними. Більшість з них зазначає, що відбуваються акти 
знущання саме в школі, з боку їхніх ровесників. У свою чергу експерти, 
серед яких працівники державних органів служби у справах 
неповнолітніх, закладів соціального захисту дітей, педагогічні 
працівники, медики, працівники органів внутрішніх справ, 
підтверджують, що найпоширенішим в Україні видом жорстокого 
поводження є фізичне насильство.  

Психічний стан фрустрації (страху перед непереборними 
перешкодами) сьогодні переживають близько 30 відсотків  м а й б у т н і 
х  першокласників! І виникає цей страх не стільки від зіткнення з 
невідомістю, скільки від того, що діти, завдяки своєму спілкуванню з 
старшими братами і сестрами, друзями і знайомими, виявляються дуже 
добре обізнаними з тим, що насправді діється в школі, чому там 
насправді вчать. Агресія, що виходить усіх її щілин, власне, й робить 
дитину неповноцінною. 

                                           
1 Платон. Государство // Платон. Соч. В 3-х томах.–  М., 1971. – Т. 3. – Ч. І. – С. 380. 
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Це є знамення нашого часу. Ще зовсім недавно такого не було, і діти 
йшли до школи з  р а д і с т ю. Вони переживали  ї ї  не стільки від 
очікування знання, скільки від відчуття особливого д у х о в н о г о  
піднесення, що традиційно пов’язувалось із зануренням у стихію 
шкільного ж и т т я. Навіть тоді, коли вишкіл передбачав введення 
певних обмежень, якщо вони були розумно обґрунтовані, дітям це 
подобалося, бо вони уявляли себе дорослими1.  

Оскільки основним призначенням цієї попередньої школи вважалося 
не механічне накопичення інформації, а всебічний і гармонійний 
розвиток особистості, у ній складалося доволі стримане ставлення до 
знання у його кількісному виразі. Домінуючим умонастроєм у ній були 
чистота помислів і почуттів. На них, цих найкращих душевних якостях, 
що досі збереглися у старшого покоління вчителів, ще й досі 
тримаються деякі школи.   

Виховання  с м и р е н н о м у д р і я, спокійного ставлення учня як 
до знання, так і до  власної персони, а ще розуміння того, що саме по 
собі знання не гарантує людині  щ а с т я, орієнтувало його на  збирання 
дарів інших, духовних, на пошуки розуміння, співчуття і милосердя, 
усього того, що входило в поняття “педагогіка серця“. Тому менше вони 
дивилися вниз, у книгу, а частіше піднімали очі вгору і дивилися на 
зорі,  дивувалися красі й величі Світобудови, зчитували з Неї мудрість 
Творення, фантазували і мріяли. Все це потім знаходило свій 
концентрований вираз у відчутті повноти буття, що, власне й означає  щ 
а с т я. 

Навіть під тоталітарним пресом  ц я  моральна категорія не була в 
нашій школі знищена, а стимулювала дітей до роздумів про сенс життя і 
призначення людини. Вона давала їм наснагу і мобілізувала внутрішньо. 
У теперішній системі освіти вона виявилася непотрібною, і навіть не 
згадується. То чому ж ми дивуємося, що наші діти страждають від 
“сенсовтрати”, “екзистенційного вакууму”, чи, по-українськи, 
“підвішеного стану”?  

У розвинутих країнах Заходу, цей психічний стан виникає від 
недостачі напруги2, у нас усе виглядає навпаки, і ми можемо 

                                           
1 “Дисципліна підкоряє людину законам людяності і змушує її відчувати владу 

законів. Однак починатися це повинно заздалегідь. Так, наприклад, дітей спочатку 
посилають у школу не для того, щоб вони там чомусь навчались, а для  того, щоб вони 
поступово привчились сидіти спокійно і точно дотримуватися того, що їм приписують, 
щоб у майбутньому вони не надумали поводити себе так, як їм заманеться” (Кант И. О 
педагогике // Кант И. Трактаты и письма. – М., 1980. – С. 446). 

2 “Якою мірою освіта підтримує екзистенційний вакуум і сприяє відсутності напруги? 
Освіта, що грунтується на гомеостатичній теорії, керується тим принципом, що до молоді 
треба пред’являти якомога менше вимог. Це вірно, що молодь не повинна піддаватися 
надмірним вимогам. Ми маємо, однак, приймати до уваги ту обставину, що принаймні 
сьогодні, у вік суспільства надмірного багатства, більшість людей страждає не від 
надлишку, а від недостачі вимог – це суспільство з пониженими вимогами, яке позбавляє 
людей напруги” (Франкл В. Самотрансценденция как феномен человека // Франкл В. 
Человек в поисках смысла. – М., 1990. – С. 64-65). Тут дуже хочеться сказати: “Нам би їх 
турботи!” Але не скажіть, бо вони й справді у них є, просто тут ми маємо справу з іншою 
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стверджувати, що це є її прямий  наслідок. Але не стільки від того, що 
вона є великою, скільки від того, що  вона антигуманна. Наша школа 
всіх тримає в напрузі, і всі від цього страждають, але жодного резону в 
цьому  немає. Ми просто шукаємо  для себе пригоди, штучно 
створюємо перешкоди, щоб створити видимість бурхливої діяльності. 
Ми,  власне,  і м і т у є м о  життя, воно ж з кожним роком згасає: 
смертність українців вдвічі перевищує народжуваність, тривалість 
життя з 1985 року скоротилась на чотирнадцять років…  

І не треба в цих негативних процесах звинувачувати якусь 
абстрактну державу, як би це банально не звучало. Держава – це ми, і 
якщо вона така є, то винні в тому люди, бо не навчилися мудро жити. 
Школа вчила їх чому завгодно, тільки не цьому. Вона й сьогодні вчить 
найбільше в світі, але чому і як – ось питання. Бо якщо не дурити себе, 
то всі ці стандарти і критерії оцінювання, виміри знань, зрізи і зарізи 
нікому нічого не дають. Не лише для душі, а й взагалі, бо з усім цим 
лахміттям ми все глибше і дружно занурюємося у стан смути. Звичайно, 
для людини, яка підходить до освіти збоку, це створює враження 
науковості і великої серйозності. Насправді ж це вже навіть не смішно. 

Здавалось би, якщо освітянам немає вже чим створити видимість 
роботи, то нехай бавляться тематичними атестаціями, але якщо 
наслідком цього є вимирання нації, то може слід зупинитися? Може, хай 
би було менше ініціатив, а більше життя? Але як можуть зрозуміти його 
сенс буйні голови технологів від освіти? 

Саме вони сьогодні створюють у школі напругу, з людини, яка всіма 
цими видумками переймається, вони роблять якогось клоуна. Але 
давайте спитаємо себе, і дамо чесну відповідь: робить це її кращою чи 
морально знищує?  Страждання і муки мають сенс лише тоді, коли вони 
очищають її внутрішній світ, витончують її почуття, роблять її духовно 
багатшою. А що у нас? Невдоволення й обізленість на весь світ від 
нерозумних вимог і безглуздості страждань. “Горезвісні атестації, чи то 
пак тематичні оцінювання, перетворили нас усіх – дітей і вчителів – на 
писарів та бухгалтерів. – пише вчителька. – Мало того, що складаєш ті 
завдання своїм коштом, то ще й ставиш та рахуєш палички і виводиш 
бали. Престиж оцінки зник… А хіба це освіта? Не чути живого слова, не 
навчити дитину розповідати, користуватися картою, указкою 
показувати. Хіба це велика мудрість – перетворити дітей на “рабів 
німих”…”1  

Повернення людині с е н с у, віри в те, що призначення її було 
високе, що робить вона велику справу, скеровує її в житті і тримає на 
цьому світі. Але хто сьогодні в нашій школі про нього говорить? 
Виміряти ж його неможливо! Він і справді  н е  в и в о д и т ь с я  із 
знання, а є продуктом  відчуття людиною в глибинах своєї душі  свого  
п р и з н а ч е н н я. Сенс буття людського лише  р о з к р и в а є т ь с я  

                                                                                           
крайністю, “ожирінням серця”, яке є полярним до “емоційного вигорання”. А крайності, 
як відомо, сходяться. 

1 Сорока Ю.А. “Я вчителька і не заслужила на знущання” // Експрес. – 2004. – 18-25 
березня. 
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за допомогою знання, але зовсім на ньому  н е  б а з у є т ь с я. А вже 
тим більше  н е  з в о д и т ь с я  до його безсистемного і безмірного 
накопичення.  Людина вловлює його інтуїтивно, і якщо це відбувається, 
то проявляє колосальну волю до життя, ту, яка виходить за межі 
розумного. Якщо ж знання просто поглинаються, засвоюються, не 
усвідомлюючи їх значення, то ці знання паралізують. Безвідносно до 
того, завчається щось на догоду батькам чи з поваги до вчителів, після 
певної кількості інформації у свідомості дитини починається обвал, що 
веде за собою сповзання до дистрофії.  

Намагаючись убезпечити від цього дитину, школа покликана 
встановлювати цю міру, визначати її для кожного з урахуванням 
природної схильності та індивідуальних розбіжностей. Привівши її до 
самоусвідомлення, вона повинна  допомогти дитині віднайти себе, своє 
місце у світі. А якщо вона буде перебувати у своїй стихії, то 
відчуватиме і переживатиме  щ а с т я, адже воно є не чим іншим, як 
співпаданням наших бажань з обставинами. Школа  мала б у цьому 
сприяти. Але як вона може це зробити, якщо вчитель с а м  не належить 
собі, не перебуває в стані внутрішньої гармонії. Як  може він внести 
умиротворення у дитячу душу, якщо спокою нема і в його власному 
серці? Саморозірваність нашої соціальної дійсності не дає йому 
можливості виконати свою місію у сенсі забезпечення повноцінності і 
повнокровності буття. 

Не лише в науковій, а й у побутовій свідомості щастя переважно 
асоціюється із здоров’ям, а воно інколи може знаходитися в оберненій 
залежності від кількості знань. Це стосується не лише здоров’я 
фізичного, а й духовного. Причому нищення внутрішнього світу дитини 
підсилюється від того, що вона не має жодної уяви, навіщо те чи інше 
знання їй потрібне. За цієї умови, чим щедріше ним набивають її голову, 
тим більше вона відчуває себе нещасною. 

Агресивне середовище в стінах школи змушує дітей ходити поза неї. 
Невірним є твердження, що так роблять лише ті, хто не хоче вчитися. 
Останнім часом з школи втікають ті, хто хоче вчитися, а ще більше – 
жити, тобто не хоче отримати фізичну травму або нервовий зрив. І він 
намагається з неї втекти.  Хоча й поза школою на нього може 
підстерігати небезпека. У тотально враженому суспільстві заховатися 
десь буває важко, і “за школою” з таким же успіхом можна 
пристраститися до алкоголю, тютюну, а то й до наркотиків. Бере страх, 
коли бачиш як школа, що споконвік культивувала особливо трепетне і 
бережливе ставлення до дитини, поступово перетворюється в якусь 
“мертву зону“, у якій дитина хиріє і в’яне.     

Інколи сама їх природа чинить опір інформаційному тиску, і в дітей 
після якоїсь кількості знань сприйняття відключається автоматично. 
Вчителі вважають цих дітей тупими, вони не знають, що мудра влада 
людського організму виставляє блок інформації, щоб захистити і 
врятувати життя.  

Деякі батьки, помічаючи, як згасають у них на очах їхні діти, 
намагаються їх з цієї пастки витягти, якось переключити. З цією метою 
вони обмежують тривалість занять, забороняють їм вчитися поза 
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межами встановленого ними часу. Але будучи зомбованими наукою, 
втягнувшись у жорстоку боротьбу за першість у ній, вони не завжди 
виконують ці батьківські настанови, вони зубрять параграфи  ночами, 
на перервах, у кожну вільну хвилину, і думають, що їхні старання  
зрештою будуть виправдані і винагороджені. Можна лише уявити 
душевний стан дитини, яка згодом, бажаючи продовжити навчання у 
вузі, при всьому при тому, що вона “знала все”, і навіть більше, не 
добирає одного бала1.  

Негативні емоції, що є наслідком чи то засилля технічного інтелекту, 
чи насилля від корупції, тяжким ярмом лягають на дитячу душу, 
нещадно нищать компоненти її духовного світу.  

Помутніння духовної сфери, що вже саме по собі є симптомом 
серйозної хвороби, її протікання  значно ускладнюється, коли з 
глибинної психіки ця каламуть проривається назовні. І тоді від людини 
можна чекати чого завгодно, навіть найгіршого, коли, скажімо, зовні 
благополучна дитина, яка була душею колективу і дуже добре вчилася у 
розквіті сил добровільно відходить у небуття. Зрозуміло, коли 
поставити на шальки терезів життя і знання, то саме це, перше, мало 
переважати. Але хтось мав би в школі про це сказати, і показати, як 
ефективно захищати життя та якомога на довше його зберігати.  

На жаль, цієї попереджувальної, захисної й охоронної функції школа 
наша не виконує. Особливо, що стосується так званих хвороб 
цивілізації. Уберегти від них може лише повнокровне і повноцінне 
життя, завантаженість дитини, але зовсім не книжними заняттями. То 
може бути невидима, але потужна внутрішня робота, насичення 
духовного світу дитини враженнями, які вона отримує від життя у всій 
його повноті. Раніше вчителі вміли її запропонувати: залучали учнів до 
суспільно-корисної праці, викликали їх на відверту розмову, 
пропонували  гурткову роботу, участь у засіданні клубів за інтересами 
тощо. Зараз усе це зруйновано, і на цих руїнах буйним цвітом цвіте 
душевний чортополох.  

Отже, тут особливо слід сказати про інший, моральний аспект цієї 
проблеми. Інколи, щоб не розчаровувати своїх учителів, діти хитрують, 
прикидаються хворими тощо. Згодом, увійшовши в роль, завдяки 
самонавіюванню вони й справді хворіють. Але головне полягає в 
іншому, у стані здоров’я морального. Навчаючись брехати і 
прикидатися, вони втрачають морально-вольові якості, і тоді деградація 
відбувається на принципово іншому рівні, у сфері свідомості, що  
пов’язано з прийняттям рішення, вчинками і відповідальністю за їх 
наслідки. Атрофія цих центрів є прямим наслідком того, що життєва 
розсудливість підміняється хитрістю.  

Щоб мати людей і громадян, ми маємо знати: хитрість і мудрість – 
це не просто нетотожні, а й протилежні речі. Хитрим можна бути тільки 
для себе, для суспільства ж треба бути мудрим, бо це передбачає, що 

                                           
1 А більше для того, щоб повергнути її в шок,  і не треба. Навпаки, чим меншим є те 

ледь-ледь, до якого вона нібито не дотягнулася, тим гіркіше дитині усвідомлювати, як 
жорстоко її кинули. 
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добре повинно бути не лише тобі, а й твоєму оточенню. Тоді як 
мудрість зцілює душу, хитрість – її виймає. Зрештою вона може стати 
підґрунтям серйозної психічної хвороби, соціальної істерії, симптоми 
якої даються взнаки вже й сьогодні, коли всі всім брешуть (навіть собі!), 
свято вірячи, що живуть вони по правді.  

Другим, не менш небезпечним захворюванням, є формування 
шизоїдного відхилення. У школі воно складається не стільки від втрати 
відчуття своєї тілесності через недостачу фізичного руху, скільки від 
прямого тиску на психіку. Якщо успішність “вибивається” без 
урахування природної схильності та індивідуальних розбіжностей, то це 
не проходить для учня безслідно. Методи ламання волі1, уявлення, що 
будь-кого можна вивчити на будь-що за державним стандартом, і мода 
на професії (зовсім, до речі, не на вчительські!) приводять до суттєвих 
деформацій у внутрішньому світі особистості. Суть у тому, що як істота 
із крові і плоті, людина виявляється включеною у гігантський колообіг 
буття, і на цю обставину треба постійно зважати, коли йдеться про 
освіту в її практичному виразі. Вчителі мають знати, що жодна людина 
не є вільною у виборі засобів і методів самоствердження. Тобто вона є 
вільною у виборі, але спектр не просто  б а ж а н и х, вигідних для неї 
самої виборів, а  д о ц і л ь н и х  з точки зору збереження цілісності є 
доволі вузьким. І вона повинна зробити все від неї залежне, щоб 
максимально наблизитись до істини, під якою слід розуміти закони 
розвитку Універсуму. Цим забезпечується органічна єдність власної 
природи людини і природи як такої.  

На це, власне, й повинні бути спрямовані роздуми школяра при 
виборі професії. У сучасній вітчизняній   концепції освіти школа може 
будь з кого зробити будь-що держстандартом, ніби на виробництві. А 
що? Технологія є технологія! Однак у цьому полягає чи не найбільша 
освітянська помилка. Ним так само вже давно перестраждали на Заході. 
Свого часу і там відхід від класичної парадигми освіти щедро сіяв ілюзії 
стосовно того, що в сучасній школі з будь-кого можна робити будь-що. 
“В ній, дійсно, людина може вибрати будь-яку професію, вона може 
навіть змінити її на свій розсуд, так ніби ця професія була б чимсь 
зовнішнім по відношенню до неї і перебувала без будь-якого реального 
зв’язку з тим, чим вона насправді є, що робить її самою собою, а не 
кимсь іншим. У традиційній концепції, навпаки, кожний повинен 
нормально виконувати функцію, до якої він призначений за своєю 
власною природою, з тими певними задатками, які він в собі утримує, і 
він не може виконувати іншу функцію, не вносячи серйозного 
безпорядку, який мав би наслідки для всієї соціальної організації, частку 
якої він собою являє; понад те, якщо такий безлад буде поширюватися, 

                                           
1 Цей метод сприймався з певними застереженнями навіть у доволі жорсткій 

німецькій педагогіці. “Зазвичай батьки багато говорять про ломку характеру у дітей. Їхню 
волю можна й не ламати, якщо тільки вона не є зіпсутою“ (Кант И. О педагогике // 
Кант И. Трактаты и письма. – М., 1980. – С. 465). “Немає нічого більш шкідливого, ніж  
рабська дисципліна, що ламає волю” (Там-само. – С. 469). 
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то наступлять наслідки й для самого космічного середовища, оскільки 
всі речі є пов’язаними між собою точними відповідностями”1. 

Але принаймні сьогодні ми мали б знати: насправді жодна  людина 
не може вибирати свій життєвий шлях довільно, вона приходить у цей 
світ з ідеальною, написаною їй на роду програмою, і завданням школи 
повинно стати узгодження її з законами, що панують у Всесвіті. Якщо ж 
вона іде врозріз із законами природи, якщо вона не відчуває навіть своєї 
власної природи, то починає диференціюватися внутрішньо. Коли в неї 
душа лежить до одного, а її змушують робити щось принципово інше, 
то в дитини цілком природно відбувається дисоціація психіки, що, 
зокрема, виражається в тому, що вона все своє життя буде робити хибне 
соціальне обличчя, буде грати якісь ролі, і, зрештою, може так увійти в 
одну із них, що повністю втратить своє “Я”.  

Про небезпеку психічного роздвоєння знали древні мислителі, які 
мали схильність до педагогіки. Щоб її зменшити, вони й ввели в освіту 
принцип природовідповідності. Він виражається у тому, “щоб самому 
робити своє, і не вдаватися в чуже”2. Сучасні психологи і 
психоаналітики лише підтверджують це. Як справедливо стверджує 
Карл Роджерс, відхід від власного “Я”, бажання робити собі імідж і 
працювати на публіку, є однією з головних причин відхилень у здоров’ї. 
Для зцілення він пропонує якраз ліквідацію такої саморозірваності, 
відхід від робленого образу “Я”3.   

У вітчизняній педагогіці цей принцип ще в позаминулому столітті  
трансформувався у своєрідний принцип невтручання або шанобливе 
ставлення педагога до того, що закладено в дитину від Бога. Так, 
Микола Пирогов застерігав учителів від надто активного втручання у 
внутрішній світ дитини. “Зачекайте, дайте час розвинутися духовному 
аналізові. Дайте час почати боротьбу з самим собою і в ній 
здійснитися!”4, – писав він. “Дайте виробитися і розвинутися 
внутрішній людині! Дайте їй час і засоби підкорити себе зовнішню, і у 
вас будуть і негоціанти, і солдати, і моряки, і юристи; а головне, у вас 
будуть люди і громадяни”5, – закликав він.  

Але хто його сьогодні чує? Наші вчителі вимагають знання і, 
здається, задалися метою здобувати його будь-якою ціною, навіть ціною 
життя і здоров’я своїх учнів. Вони  навіть не уявляють, що тим самим 
активно пиляють гіляку, на якій сидять самі, а відтак – готують собі 
пастку. І не лише в сенсі втрати роботи, а передусім – здоров’я.  Так що 
“по кому б’є дзвін?” у теперішній нашій школі – питання риторичне. І 
по тобі, вчителю, так само. І не треба тішити себе надією, що у 
враженому шкільному організмі можна тривалий час залишатися живим 
і неушкодженим.  

                                           
1 Генон Р. Царство количества и веления времени. – М., 2003. – С. 60. 
2 Аврелий М. Размышления. На пути к себе. – М., 1985. – С. 5. 
3 Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994. – С. 216. 
4 Пирогов Н.И. Быть и казаться // Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. 

– М., 1985. – С. 93. 
5 Пирогов Н.И. Вопросы жизни // Там само. – С. 37. 
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Заганяючи освіту в “технологію”, вчителі мають знати: з цієї 
“м’ясорубки“ живим не вийде ніхто. Маємо на увазі, передовсім, живу 
людську душу. Саме вона робить людину людиною, але, як це не 
прикро буде чути, не в міру сучасним вчителям, вона  ж виявляється 
дуже “нетехнологічним матеріалом” у тому сенсі, що її не можна 
міряти, різати і “пробувати на зуб”.  

Не вміючи працювати з дитиною, як не лише з живою, а й 
одухотвореною істотою, намагаючись звести її до рівня якогось 
гвинтика в “технологічному процесі” вони гроблять її спочатку 
духовно, а потім доводять справу нищення здоров’я до логічного 
завершення й у фізичному плані.  

Втрата освітою духовних своїх компонентів обертається для дитини 
втратою мотивації до навчання. Якщо людина протягом кількох років 
підряд виконує роботу, у якій вона не вбачає ніякого сенсу, то вона або 
впадає в депресію, або демонструє агресію. А ми питаємо, чому діти по 
школах відривають одне одному голови. Не менш мудрі, ніж педагоги, 
наші психологи називають цю останню невмотивованою. Але вони 
мають знати: нічого невмотивованого, тобто безпричинного в світі 
немає. Якщо агресивне соціальне середовище роз’їло дитячу душу, то 
чому ми дивуємося, що школярі молодших класів оббіловують живого 
кота або підпалюють його? Що є незрозумілого в тому, що 
старшокласники задля розваги вб’ють бомжа?..  

З метою приборкання цієї стихії в школах України все частіше 
з’являються поліцейські, але проблеми це не знімає, бо школа – це не 
“зона”. Наскільки мені відомо, під охороною знаходяться всі київські 
школи, половина таких є й у Львові. Чим же займаються у школі 
полісмени? Стосовно шкіл львівських можу сказати конкретно: 
“головне завдання охоронців – пильнувати, щоб діти не втікали з уроків, 
наглядати, щоб ті не курили попід школою й у туалетах, не билися”1.  

Зважаючи на те, що не лише в науковій, а й у побутовій свідомості 
здоров’я завжди асоціювалося з рухом, ми не побажали б дитині нічого 
кращого, ніж зберегти чистоту душі і цнотливість фантазії, цю щиру 
радість буття, що забезпечує єдність людини і світу. Мудрі люди добре 
усвідомлюють, що це тільки й твого. З таким розумінням ми 
повертаємось до традиційного тлумачення поняття школа. Школа, як 
місце для розваг, була тією установою, у якій дитина могла дійсно 
фізично і психічно зміцнитися, морально загартуватися,  щоб після її 
закінчення  вона могла  а к т и в н о і  водночас  ч е с н о  поборотися за 
життя, пройти життєві випробування і в них зміцнитися, не зламатися 
під тягарем мирських проблем.  

Власне для того, щоб ця життєва стратегія була не просто 
накресленою, а й реалізованою на практиці, людині потрібне було 
здоров’я. Що стосується суто фізичного його виміру, то про нього ми 
вже дещо знаємо, тобто знаємо, що його нема. Але ми не хочемо взяти 
на себе за це відповідальність. То вже десь там, за межами школи ми 

                                           
1 Експрес. – 2004. – 14-21 жовтня. 
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дізнаємось, що з випускників, які виявили бажання піти до війська, 
скажемо відверто, не надто прискіпливі комісії “бракують” понад 65%, 
насправді ж туди потрапляє лише кожний сьомий юнак призовного віку. 
Ми не будемо тут ставити питання, скільки з тих, які прорвалися до 
виконання священного обов’язку повернуться додому здоровими, і чи 
повернуться взагалі1. Хоча воно не є таким далеким від нашої проблеми, 
як це може видатися на перший погляд, адже “дідівщина” у нас, як ми 
вже могли переконатися, починається ще  на шкільній лаві. З іншого 
боку, від відповіді на нього залежить, чи захочуть, і чи зможуть ці 
хлопці мати  с в о ї х дітей, а відтак – чи буде наповненість класів у 
наступному поколінні. Важко сказати. То чому б це питання не підняти? 
І не “прив’язати“ його до школи?  

Взагалі, саме тому, що школа повинна навчити людей жити, жити 
гідно, по-людськи, ми в праві шукати в її стінах відповіді на всі 
питання. Усі наші  соціальні проблеми закорінені там. За Клодом 
Бернаром, здоров’я людини залежить від постійності, але її ніяк не слід 
плутати з застоєм. Оскільки людський організм є великою системою, то 
в ньому ця постійність досягається за рахунок рухливості, інтенсивності 
обмінних процесів.    Недостатня інтенсивність потоків крові і лімфи, 
втрата еластичності тканин внутрішніх органів, ослаблення імунітету, – 
це також від недостачі руху.   

Інколи школа виправдовує такий стан тим, що 20 відсотків 
захворюваності вона отримує у спадок від дошкільних дитячих установ, 
буцімто цей відсоток надалі росте разом з дітьми. Усе це правда, усе це 
так, проте суть справи, намагаються подати так, ніби українське 
дошкілля не має, власне, до школи ніякого відношення, нібито його 
заклади не  підпорядковані тому ж самому Міністерству освіти і науки 
України, що й вона сама. Насправді ж офіційні дошкільні навчальні 
заклади знаходяться у сфері компетенції того ж відомства, й освітня 
політика у них та ж сама. “Давить! Давить!  И еще раз давить!” – ось її 
девіз. Проведення експериментів над дитиною якщо й не ініціюється, то 
принаймні санкціонується саме там.  

І все ж керівники освіти мали б знати, що все це до пори до часу, і 
що з його плином за безрозсудство треба буде розплачуватися. Вони 
мали б зрозуміти, що здійснювати цей прямий тиск не лише недоцільно, 
а й небезпечно, що школа мала б стати уособленням виваженості і 
толерантності, солідності і шляхетності, якогось душевного 
умиротворення. Натомість ми маємо якесь шарпання, непослідовність і 
суперечливість у їх власних рішеннях. З одного боку, у міністерстві 
ніби розуміють, що вчителі додушують дітей, і коли три роки тому 
міністр визнав факт фізичного їх ослаблення, то логічно можна було б 
чекати зменшення навчального навантаження. Але буквально через 
кілька днів він видає наказ про введення  вивчення іноземних мов з 
другого, а в спеціалізованих школах з першого класу. Складається 

                                           
1 Див. з цього приводу: Пархомчук Т. Збройні сили згодні з втратою бійця // Дзеркало 

тижня. – 2004. – 13 березня. 
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враження, що це визнання і цей наказ зароджувалися і визрівали в 
головах різних людей. Допустити існування такої суперечності в одній 
голові просто неможливо. 

Міністерство виправдовує свої такі непослідовні кроки тим, що 
Україні треба інтегруватися у світове співтовариство. Ми ні 
матеріально, ні морально до того не готові, але надто вже, ну просто 
нестерпно, хочеться! Але мудрість життя полягає в тому, що перед тим 
як іти до людей, вступати в якісь співтовариства, треба мати щось за 
душею, а відтак – спочатку здійснити сходження до самого себе.  

Цей найважчий шлях, шлях сходження людини до своєї іманентної 
сутності вже сам по собі передбачає наявність певного запасу міцності. 
Щоб його набути, вона повинна зберегти безпосереднє відчуття життя, 
сприйняття його у всій його красі і силі. 

Тож може перед тим, як інтегрувати Україну в якісь контексти, хтось 
би подумав над тим, яким чином  і н т е г р у в а т и  самих  у к р а ї н ц і 
в і не де-небудь в Іспанії чи Італії, а тут, в Україні, щоб, відчувши свою 
належність до єдиного тіла етносу, вони  відчули смак життя, любов до 
нього, виробили волю до того, щоб бути сильними і здоровими.   

Як і будь-яка інша мерзенна справа, нищення генофонду української 
нації здійснюється з високими і благими намірами, а саме: підвищення 
рівня освіти. Складається враження, що хтось, певно, задався метою 
вивчити українців “під корінь“, як то кажуть, “до ноги”. Нам байдуже, 
додумалися до цього вітчизняні освітяни самі чи їм просто підкинули 
ідею “виморювання” дітей великою наукою з-за кордону, проте 
важливий сам факт: вони сліпо і тупо роблять цю  чорну справу, зовсім 
не задумуючись над тим, що будуть робити завтра. Адже якщо хоч 
скільки-небудь подумати головою, то не важко зрозуміти, що 
сьогоднішні учні, якщо й виявлять бажання мати своїх дітей, то можна 
лише уявити, якими вони прийдуть у цей світ. Отже, за тим, що сьогодні 
вже не “в області балету”, а  у сфері освіти, ми попереду цілої планети 
варто було б проглядати перспективу і постійно питати: “Хто прийде до 
школи завтра?” Але для цього треба жити не лише сьогоднішнім днем, 
не виживати, а повною мірою бути. А для цього треба просто вийти із 
стану ейфорії, ентузіазму, який без будь-яких на те підстав охопив 
педагогів, і не намагатися подивувати світ своїми успіхами і 
відкриттями.  
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Чешков О.А. (Київ) 

 
ВИТОКИ КРИЗИ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ  

ТА ЇЇ ЗМІСТ 
 

У статті висвітлюється зміст кризи в українській освіті. Автор 
переконаний, що освітяни матимуть основу для визначення шляхів 
подолання цієї кризи тільки тоді, коли буде знайдено її витоки. 

 
Заперечувати існування глибокої кризи в українській освіті 

наважаться сьогодні, мабуть, лише ті з керівників освітянської галузі, 
які ще з часів т.зв. „перебудови” розповідають, що „не все так погано” і 
„відбувається поступове покращення ситуації”. Зазвичай ця позиція 
аргументується цифровими показниками „охоплення” української 
молоді освітою та її успіхами на різноманітних учнівських та 
студентських міжнародних олімпіадах, конкурсах тощо. Проте слід 
враховувати, що масовість не є критерієм якості, а переможці 
міжнародних олімпіад – це переважно вихованці елітарних освітніх 
установ, у яких навчається менше 3% від загальної кількості 
українських школярів. Увага керівництва освіти зосереджена переважно 
на нормотворчості (продукти якої так і залишаються на папері, бо їх 
виконання практично не контролюється), а також на вирішенні 
поточних проблем, загальна кількість яких аж ніяк не зменшується 
впродовж останніх років. 

Переважна ж більшість оцінок існуючого стану освіти з боку 
освітянської громадськості та широких кіл інтелігенції, опублікованих у 
пресі1 та наукових виданнях2, висловлених на різноманітних 
конференціях, нарадах, слуханнях тощо3, є гостро критичною і 
змальовує доволі песимістичну картину, притаманну саме затяжному 
кризовому станові. Причому ця криза не є власне, українською: вона 

                                           
1 Петрів В. Освіта: масовий обман // Дзеркало тижня. – 2004. – № 23; Семиволос П. 

«Кам’яний вік» вітчизняної освіти // Дзеркало тижня. – 2004. – № 34; Громовий В. 
Освітній апартеїд // Дзеркало тижня. – 2003. – № 39; Габович О. Прокляття невіглаством // 
Дзеркало тижня. – 2003. – № 36; Шпак Б. Ігри в реформу. Результат – люмпенізація // 
Дзеркало тижня. – 2003. – № 39. 

2 Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Українська освіта і наука на сучасному етапі: 
проблеми і перспективи // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2004. – Т. 2. – С. 7-24; Теоретико-
методичні проблеми навчання і виховання: Зб. наук. праць: педагогічні науки / Бибик 
Н.М. та ін. (ред. кол.). Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім 
.Б.Грінченка. – К.: Фенікс, 2000; Пилипенко В.Ю. Розбудова освіти в Україні: проблеми 
перехідного періоду, перспективи // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2004. – Т. 2 – С. 200-202; 
Прозорість і корупція в системі вищої освіти України: Зб. матеріалів конференції (21-22 
лист. 2002 р., м. Львів). – К.: Таксон, 2003. 

3 Філософія освіти в сучасній Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 
1997; Оновлення змісту та форми дошкільної  та початкової освіти України: Матеріали 
наук.-практ. конф. 21 листопада 2003 р., м. Миколаїв. – Миколаїв: МДУ, 2003; Стан і 
перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні. Зб. док. і мат. / Ніколаєнко 
С.М., Чижевський Б.Г.(упорядн.). Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти. 
– К.: Парламентське видавництво, 2003. 
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має глобальний характер1, а в Україні обтяжена додатковими – і доволі 
вагомими – обставинами.  

Та через зазначену позицію освітянського чиновництва 
конструктивної дискусії з цього питання не ведеться: кожна сторона 
залишається при своїх поглядах. Отже, і розробка механізмів подолання 
кризи відсутня, а ситуація тим часом і надалі погіршується. 

Візьмемо на себе сміливість визначити дві складові, що породжують 
загальну кризу освіти в Україні: одна з них має переважно суб’єктивний 
характер, є системною і зумовлена несформованістю системи 
національної освіти в Україні, а друга – об’єктивна і глобальна – витікає 
з світової кризи освіти та кризи дидактики.  

 
1. Системна криза освіти в Україні 

Витоки.  По-перше, слід усвідомлювати, що з постанням незалежної 
Української держави система освіти, що існувала перед тим, 
автоматично набула антидержавного й антинаціонального 
характеру, оскільки вона була вкорінена в Україні комуністичним 
режимом з метою формування „людини нового типу” – 
зденаціоналізованого „будівника комунізму”, тобто створювалася задля 
вдоволення потреб зовсім іншої держави. Головним завданням 
тогочасної системи освіти було виховання „вірних лєнінців” – 
виконавців „рішень партії”. Відповідну підготовку отримували й 
педагоги: будь-яке інакомислення вважалося злочинним і 
переслідувалося. Тому не є дивним, що працівники освіти виявилися 
одним із найконсервативніших суспільних прошарків. (І, констатуючи 
цей факт, ми далекі від намірів звинуватити чи образити когось – просто 
слід усвідомлювати, що освітянський загал був продуктом своєї доби.) 
Докладені ними зусилля у т.зв. „деполітизації навчальних закладів” (не 
у розумінні декомунізації, а в сенсі відсторонення школи від суспільно-
політичних процесів) у постперебудовчу добу і перші роки 
незалежності призвели до усунення значної частини молоді від 
політично активного життя та збереження у неї „совкової” свідомості. 
Тепер представники того покоління дітей є або у ближчий час стануть 
батьками – тож чи будуть вони спроможні закласти підвалини 
виховання майбутніх українських громадян?..  

Зауважимо, що і зараз основну масу освітян складають представники 
старшого покоління – і якщо певна їх частина знайшла в собі сили для 
оновлення світогляду і перейшла на державницькі позиції, то більшість 
просто прилаштувалася до нових умов. Наслідком цього є насамперед 
відверте ігнорування „Закону про мови”, типове для переважної маси 
міських, а подекуди – і сільських шкіл, а також вищих навчальних 
закладів у більшості регіонів України, яке прикривається 
окозамилюванням та відвертими „відписками”, самоусунення від 
розв’язання завдань національно-патріотичного виховання, 

                                           
1 Кумбс Ф.Г. Кризис образования в современном мире. Системный анализ. – М.: 

Прогресс, 1970; Аллак Ж. Взгляд в будущее: приоритеты образования. – М., 1993. 
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користування застарілими або виданими в іншій державі підручниками і 
навчальними посібниками, приховуване сприяння відновленню дитячих 
і юнацьких організацій лівого напрямку у закладах освіти тощо.  

Отже, уже ця обставина сама по собі стала джерелом кризи змісту 
освіти і кадрової кризи. Але варто нагадати, що радянська система 
освіти в цілому перебувала у задавненому кризовому стані, ознаками 
якого були:  

– бездуховність, оскільки вона була неспроможною витворити 
духовні цінності у свідомості учнів, нездатна закласти розуміння 
первісності духовної сфери життя відносно матеріальної. Не формуючи 
уявлень про первісність загальнолюдської (християнської) моралі, вона 
несла відповідальність за зростання проявів розбещеності, жорстокості, 
насильства і злочинності серед молоді;  

– ненауковість, оскільки нею не були витворені науково 
обгрунтовані критерії змісту навчальних дисциплін відповідно до 
особистісних, громадських та суспільних потреб. У більшості 
навчальних дисциплін вагомі для подальшого розвитку особистості 
розділи, теми, питання розглядалися поверхово, тоді як другорядні – 
деталізувалися. Тенденція до постійного ускладнення шкільних програм 
(збережена і в діючих державних стандартах освіти) у багатьох 
випадках часто призводила до вульгаризації або перекручування змісту 
окремих понять, явищ тощо;  

– екстенсивність, бо була орієнтована виключно на подання 
величезної кількості інформації з багатьох галузей знань, а не на 
забезпечення якості її засвоєння. Учні під керівництвом педагогів не 
вивчали, а „проходили” навчальні дисципліни, причому в окремих 
випадках це „проходження” тривало декілька років; викладачі не 
навчали, а „вичитували години”. У результаті ж ані глибоких знань, ані 
стійких умінь або навичок в учнів не залишалося;  

– неефективність, позаяк не справлялася з вихованням учнів, 
формуванням їхнього духовного світу, не лише не сприяла розвиткові 
потягу до знань, а й нищила інтерес до навчання. Вона продукувала у 
масі своїй не гармонійно розвинутих особистостей, а неосвічених і 
невихованих індивідуумів;  

– бюрократичність, бо не спонукала педагогів перейматися 
реальними результатами їхньої праці – тобто знаннями учнів. 
Показником якості роботи педагогів залишалася т.зв. „успішність”. Це 
змушувало вчителів свідомо йти на заниження рівня викладання, 
підлаштовуватися під рівень сприйняття найбільш слабкої частини 
учнів. У результаті більшість учнів позбавлялася повноцінних знань, їм 
не прищеплювалося належне ставлення до навчання. У той же час самі 
вчителі, орієнтуючись на слабких учнів,  деградували як фахівці, і 
навчальний процес втрачав творчий зміст, перетворюючись на нецікаву 
одноманітну рутинну роботу, головним змістом якої стало 
запам’ятовування готової інформації, а не її усвідомлення, осмислення, 
аналіз, узагальнення. Головним критерієм здібності до навчання була не 
творча думка, а механічна пам’ять. Потрапляючи згодом у вищі 
навчальні заклади, випускники шкіл масово демонстрували 
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повне невміння вчитися: вони були здатні запам’ятовувати готову 
інформацію, але не вміли аналізувати її, робити свідомі висновки, 
працювати з літературою тощо – тобто не виявляли здібностей до 
творчої праці;  

– антиінтелектуальність, бо саме вона несла відповідальність за 
девальвацію знань у системі життєвих цінностей. Вона не формувала в 
учнів стійкого інтересу до знань і внутрішнього потягу до їх збагачення. 
Вона розглядала навчання як підготовку до наступної трудової 
діяльності, а не як систематичну напружену працю, спрямовану на 
самозбагачення і самовдосконалення особистості. Вона породжувала 
експансію невігластва у наступних поколіннях. 

Слід зазначити, що стан радянської системи освіти кваліфікувався як 
кризовий багатьма дослідниками1 ще у 80-ті роки ХХ ст., а криза 
російської освіти – як її продовження – є зараз предметом дискутування 
освітянських кіл Росії2.  

Таким чином, найпершим джерелом кризового стану освіти в 
Україні був спадок радянської системи освіти, рудименти якого і 
досі зберігають свою актуальність. 

По-друге, саме українське суспільство з середини 90-х рр. минулого 
століття перебуває у кризовому стані, перспективи подолання якого 
увиразнилися лише в останні роки. Складовими цієї кризи є: 
відокремленість влади від народу та її комерціалізація; економічна 
криза; неузгодженість інтересів суспільства та політичних сил; 
неусвідомлення національних інтересів більшістю населення; стрімке 
збагачення квазіеліти за рахунок глибокого зубожіння народних мас; 
моральна деградація суспільства тощо. Як одна з складових структури 
українського суспільства, система освіти не могла не зазнавати 
руйнівного впливу суспільної кризи, котрий виявляв себе 
багатоаспектно: від вкрай недостатнього фінансування освіти – і до 
девальвації морально-етичних ціннот. Отже, другим джерелом 
кризового стану освіти є суспільна криза. Зауважимо, що послідовна, 
відповідальна державна політика в галузі освіти давала можливість 
суттєво пом’якшити вплив обох цих витоків освітянської кризи, але 
реалії були такими, що за минулі роки вона поглиблювалася. 

Нашарування. „Існуюча в Україні система освіти перебуває в стані, 
що не задовольняє вимог, які постають перед нею в умовах розбудови 
української державності, культурного та духовного відродження 

                                           
1 Дьяченко В.К. Общие формы организации процесса обучения. – Красноярск, 1984; 

Клементьев Е.Д. Социально-философские аспекты образования // Вопросы философии. – 
1984. – № 11; Рубина Л.Я. Образовательный путь поколения. Социальные проблемы 
образования. – Свердловск, 1991; Леднев B.C. Содержание образования: сущность, 
структура, перспективы. – М., 1991. 

2 Шушунов В.Е., Взятышев В.Ф., Романкова Л.И. Высшее образование в России: 
взгляд в XXI век // Специалист. – 1993. – № 10; Беспалько В. Реформируется ли 
образование? // Мир образования. – 1995. – № 6; Богуславский М., Фишер М. Реформы 
российского образования: блеф или реальность? // Мир образования. – 1996. – № 4; 
Тхагапсоев Х.Г. О новой парадигме образования. // Педагогика. – 1999. – № 1; Ковалева 
А.И. Кризис системы образования. // Социс. – 1994. – № 3. 
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українського народу. Це виявляється передусім у невідповідності освіти 
запитам особистості, суспільним потребам  та світовим досягненням 
людства; у знеціненні соціального престижу освіченості та 
інтелектуальної діяльності; у спотворенні цілей та функцій освіти; 
бюрократизації всіх ланок освітньої системи”1. Цією цитатою з 
державної програми, ухваленої майже 11 років тому, далеко не 
вичерпується перелік проблем як таких, що існували десятиліттями, так 
і тих, які виокремилися за перші роки незалежності2. Можемо вказати і 
на масове падіння якості знань, розвиненості, вихованості випускників 
шкіл на тлі поширення моральної розбещеності, звуження кола інтересів 
молоді та відсутності у неї потягу до навчання; і на низький рівень 
професійної підготовки педагогічних кадрів, наслідком чого є 
неперервне падіння освітнього рівня випускників шкіл; і на 
корумпованість, поширення хабарництва та „блату” в освітянському 
середовищі; і на систематично не вирішувані проблеми науково-
методичного та матеріально-технічного забезпечення навчання; і на 
поширення наркоманії та злочинності серед молоді... Цей перелік 
можна було б продовжувати й далі. 

Із здобуттям незалежності виникла природна потреба створення по 
суті нової системи освіти, збудованої на національних засадах з 
використанням  кращих досягнень світового досвіду. І тому в цитованій 
вище програмі "Освіта" ("Україна XXI століття") знаходимо наступне 
формулювання: „Стратегічні завдання реформування освіти в 
Українській державі: відродження і розбудова національної системи 
освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян 
Української держави, формування освіченої, творчої особистості, 
становлення її фізичного і морального здоров'я, забезпечення 
пріоритетності розвитку людини, відтворення й трансляції 
культури і духовності в усій різноманітності вітчизняних та 
світових зразків…”, що абсолютно адекватно відображає завдання 
реформи освіти в тій її частині, що стосується безпосередньо суб’єктів 
освіти. Одразу ж зауважимо, що помітного просування в реалізації цих 
завдань за минулі роки  не відбулося. 

Друга частина наведеної вище цитати стосується зовнішніх проявів 
реформи освіти: „…виведення освіти в Україні на рівень освіти 
розвинутих країн світу шляхом докорінного реформування її 
концептуальних, структурних, організаційних засад; подолання 
монопольного становища держави в освітній сфері через створення на 
рівноправній основі недержавних навчально-виховних закладів; 
глибокої демократизації традиційних навчально-виховних закладів; 
формування багатоваріантної інвестиційної політики в галузі освіти”. 

                                           
1 Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття"), затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 
2 Чешков О.А. Про вдосконалення законодавчої бази освіти та виховання // 

Методологічні і практичні проблеми гуманітарної освіти та виховання в національній 
системі освіти: Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції 
(м.Сєвєродонецьк, 22-24 жовтня 1996 р.). – Сєвєродонецьк, 1996.  
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Ось це коло проблем постійно перебувало в полі зору освітянського 
чиновництва; але результати законодавчо-нормотворчої діяльності поки 
що не виявили позитивних наслідків, отримавши переважно негативні 
відгуки з боку освітянської громадськості. 

Безперечно, національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття") 
для свого часу була прогресивним документом, виконання якого бодай 
у загальних рисах дало б змогу усунути значну частину наявних 
проблем. Та, по-перше, державна влада та керівництво освіти не 
виявляли необхідної політичної волі до її реалізації, і реальні механізми 
впровадження програми „Освіта” та контролю за її виконанням так і не 
були створені. По-друге, після ухвалення програми відбувалося 
переважно формування нормативно-правового поля, яке не було 
підкріплене необхідним науково-методичним, організаційним, 
кадровим, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням. З 1994 р. 
галузь перебувала у стані стагнації: головну увагу освітян було 
переключено на штучно створену проблему невиплати зарплат, згодом 
– на перехід до 12-річного навчання, 12-бальну систему оцінювання 
знань,  державні стандарти освіти... Як наслідок, до розбудови 
національної системи освіти справа так і не дійшла. 

А тим часом з’явився новий нормативний документ – Національна 
доктрина розвитку освіти1, у якому визнається: „стан справ у галузі 
освіти, темпи та глибина перетворень не повною мірою задовольняють 
потреби особистості, суспільства і держави”. Але – от дивина! – у 
документі немає жодної згадки про національну систему освіти. 
Погодьмося: для припущення, що вона вже створена й успішно 
функціонує, немає жодних підстав. Достатньо ознайомитися з наявною 
законодавчо-нормативною базою, щоб пересвідчитися в тому, що навіть 
на папері національної системи освіти ще не існує. І достатньо завітати 
ледь не у будь-який із навчальних закладів Криму, Донеччини чи 
Луганщини, аби переконатися в тому, що про якесь її впровадження 
говорити зараз немає підстав. Отже, розробники Національної доктрини 
розвитку освіти або вважають розбудову національної системи освіти 
процесом, що відбуватиметься стихійно, без втручання освітянського 
керівництва (що, до речі, і відбувається подекуди на низовому рівні) або 
не розглядають створення національної системи освіти в якості 
пріоритетного завдання. Обидві ці позиції можуть викликати лише 
здивування та занепокоєння. 

Дивує і та обставина, що в доктрині не приділено належної уваги 
проблематиці виховання. Адже освіта без виховання – це нонсенс. 
Суб’єктом освіти є українська дитина – українська в розумінні 
політичному, тобто індивід, який є сьогодні неповнолітнім 
представником народу України, а в майбутньому стане особистістю – 
громадянином Української держави. І завданням освіти є насамперед 
виховання майбутнього громадянина – громадянина освіченого, 

                                           
1 Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 

17 квітня 2002 року № 347/2002. 
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розвинутого, готового зайняти гідне місце в сучасному світі – світі 
національних держав і високих технологій. Національне виховання є 
тією основою освіти, що забезпечить повновартісне існування українців 
у світовій спільноті народів та належну репрезентацію нашої країни  у 
світі. Ця абсолютно незаперечна теза окреслена в багатьох роботах 
провідних українських науковців та освітян, починаючи від С.Русової та 
Г.Ващенка і до П.Кононенка та А.Погрібного. 

У розділі „Національний характер освіти і національне виховання” 
доктрини формулюються завдання патріотичого, громадянського та 
культурно-естетичного виховання, що стосуються молоді. Але ж 
особистість дитини починає формуватися в дошкільному віці і набуває 
увиразнених рис на стадії початкової школи. Чому ж доктрина не 
розглядає проблематику дошкільного виховання і, зокрема, його 
головної складової – родинного виховання? 

Виглядає так, ніби розробники доктрини не усвідомлюють, що 
формування особистості відбувається не лише у стінах навчального 
закладу. Насправді ж у дитячому віці домінуючим є батьківський вплив, 
а пізніше і він перестає бути вирішальним: на перше місце виходить 
вплив оточення, зокрема, позашкільного спілкування та емоційних 
подразнювачів, що існують у „дорослому” світі (телебачення, музика, 
різноманітні розваги тощо). І цей вплив, на жаль, носить значною мірою 
деструктивний характер. Тому вирішальне значення має налагодження 
тісної взаємодії між родиною та навчальним закладом (дошкільним і 
шкільним), котре забезпечить формування позитивних особистісних 
якостей дитини, стане джерелом певного „імунітету” відносно 
негативного впливу „зовнішнього” світу. Тоді й свідомість підлітка буде 
„запрограмована” насамперед на самовдосконалення, а не на розваги. 
Але й цього замало: суспільство повинно зробити усвідомлені кроки, 
спрямовані на моральне, інтелектуальне та естетичне оздоровлення 
існуючої сфери обслуговування – засобів масової інформації, 
культурно-розважальних установ, торгівлі тощо. І це – необхідні 
передумови для досягнення тих високих завдань, закладених у 
доктрину. Проте ця проблематика у ній зовсім не відображена... 

Говорячи про національно-патріотичне виховання та формування 
державницького світогляду молоді, не можна обійти увагою хибну, на 
наш погляд, тенденцію в сучасній українській історіографії, що полягає 
у спробах збереження цілих фрагментів радянської історіографії та їх 
інтегрування в курс історії України. Це веде до деформації історичного 
світосприйняття, викривлення національних цінностей та громадянської 
позиції у свідомості молоді. Викликає стурбованість і формальне 
ставлення до завдань національно-патріотичного виховання, яке, на 
жаль, досить поширене в закладах освіти внаслідок відсутності 
належного контролю за впровадженням цього принципово важливого 
освітньо-виховного компонента. 

Освіта – причому не в її середньовічному елітарному варіанті з 
латинською мовою „міжнаціонального спілкування”, а саме масова 
народна освіта, здійснювана державною мовою, стала одним із 
вирішальних чинників, що формували й розбудовували 



Україна – освіта 
 

 251

європейські національні держави у ХІХ ст.1 Зауважимо, що населення 
цих держав не відзначалося однорідністю етнічного складу: і в Франції, 
і в Англії, і в Німеччині, і в Італії тих часів компактно проживали окремі 
діалектичні групи та етнічні меншини, які завдяки послідовній мовно-
освітній політиці практично безболісно влилися до складу політичних 
націй своїх країн, зберігши при цьому власні культурно-національні 
надбання. Тому парадоксальним виглядає розпливчасте формулювання 
доктрини: „розширення україномовного освітнього простору”, що 
фактично орієнтує освітян на продовження порушень мовного 
законодавства, яке чітко й однозначно визначає українську мову як 
мову навчання для всіх закладів освіти повсюдно – за винятком „місць 
компактного проживання громадян інших національностей”. У перші 
роки незалежності ще можна було посилатися на якусь 
непідготовленість до переходу на українську мову навчання, але ж 
інерція триває й досі – і відповідальність за це повністю лягає на 
адміністрацію навчальних закладів та міністерських чиновників. Можна 
припустити, що навіть дуже поступовий і уповільнений перехід на 
українську у вищих навчальних закладах східних та південних регіонів 
міг би стати поштовхом і для загальноосвітніх шкіл. Але держава, 
маючи досить важелів для впливу на ректорів ВНЗ, не поспішає їх 
використовувати... 

Отже, Національна доктрина розвитку освіти не є концептуально 
цілісним і послідовним документом. Вона не стала кроком уперед у 
розвиткові української освіти. По суті, доктрина відображає погляди 
Міносвіти на дальший розвиток галузі; її положення не містять 
необхідної конкретики і не мають зобов’язуючого характеру. Це 
означає, що освіта в різних регіонах і далі розвиватиметься відповідно 
до уявлень місцевого керівництва й адміністрації навчальних закладів. 

Підсумки. За роки незалежності кризові явища, успадковані 
системою освіти, зазнали дальшого поглиблення внаслідок суспільної 
кризи. Українська освіта, не маючи стратегічних орієнтирів, 
спрямованих на подолання кризи та перспективний розвиток, перебуває 
в стані стагнації. Реформування законодавчо-нормативної бази освіти та 
супутні йому організаційні заходи не мали послідовного характеру і не 
були підкріплені відповідним фінансовим, матеріально-технічним, 
науково-методичним забезпеченням. Загострилися проблеми кадрового 
забезпечення освіти. Як наслідок, набули значного поширення негативні 
явища в освітянському середовищі. Якість роботи системи освіти в 
цілому залишається вкрай низькою, і для сподівань на позитивні зміни 
за такого стану немає підстав.  

Про подолання кризи не може бути й мови, допоки державна влада 
не усвідомить вирішальної ролі освіти для суспільного розвитку і не 
виявить належної політичної волі щодо її трансформації. 

 
 

                                           
1 Сміт Е.Д. Національна ідентичність. – К.: Основи, 1994. – С. 63-75. 
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2. Світова криза освіти і криза дидактики 
Базова система інтелектуального і духовного набутку людства, на 

якій побудована сучасна освітня діяльність, формувалася протягом 
майже трьох тисячоліть. Але інтенсивність її інформаційного 
наповнення сягнула максимуму в останньому столітті. Зміст освіти у 
наш час уже не зводиться до якомога повнішого засвоєння суб’єктами 
навчання величезних обсягів інформації, як це було ще 50 років тому. 
Людство вийшло на той етап розвитку, коли суттєва зміна умов 
існування відбувається за життя одного покоління. Як підкреслює 
Х.Тхагапсоєв1, людина в наш час все частіше діє за умов, коли готові 
рішення відсутні. Тому застосування знань перетворюється на різновид 
творчості, дію, яка щоразу відбувається у неповторній ситуації. Отже, 
школа має виховувати самостійно мислячу, творчу особистість. 

Традиційна, побудована на здобутті знань система освіти вичерпала 
себе, на сьогодні вона вже не відповідає потребам соціуму. Результатом 
освітньої діяльності вже на рівні середньої школи має бути формування 
особистості, здатної діяти і творити в умовах, що зазнають стрімких 
змін, в умовах, що потребують поповнення базових знань і вміння їх 
застосовувати впродовж усього життя. А завданням вищої школи стає 
тепер підготовка науковців-професіоналів найвищого рівня, здатних у 
цьому швидкоплинному світі ефективно працювати у суміжних галузях 
знань. 

Цілком очевидно, що наповнення освіти новими функціями не 
повинно позначатися на її гуманітарній, гуманістичній, 
культуротворчій, морально-етичній та національно-патріотичній 
складових. Внутрішня політика національних держав спрямована на 
розбудову громадянського суспільства. Тому й громадянська складова 
освіти новітньої доби має забезпечувати формування в людини чіткого 
бачення себе в суспільстві, ясних уявлень про перебіг світових 
суспільно-політичних процесів, активної громадянської позиції. 

Суперечність між неперервно триваючим розширенням обсягів 
інформації, яка має бути засвоєна за період навчання, потребою набуття 
навичок адаптації до неперервного засвоєння і застосування нових 
знань упродовж життя – з одного боку, та обмеженою у часі 
протяжністю періоду навчання – з другого, є джерелом світової кризи 
освіти. Зміст кризи освіти, на думку футурологів „Римського клубу” 
полягає в тому, що сучасна освіта („підтримуюче навчання”) базується 
на фіксованих методах, правилах, застосовуваних у ситуаціях, що 
повторюються, тобто спрямована в минуле. Альтернативою їй має стати 
„інноваційне навчання”, яке повинне формувати в суб’єктів навчання 
здатність до проективного передбачення потреб майбутнього2. 

Проявами цієї кризи є, зокрема: відставання освіти від науки; 
зростання розриву між освітою і культурою; криза соціалізації, що 
полягає в проблемі безболісного входження освіченої молоді у соціум 

                                           
1 Тхагапсоев Х.Г. О новой парадигме образования // Педагогика. – 1999. – № 1. 
2 Шукшунов В.Е., Взятышев В.Ф., Романкова Л.И. Инновационное образование: идеи, 

принципы, модели. – М., 1996. 
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„дорослого” життя; „функціональна неосвіченість”, за якої окремі особи 
неспроможні виконувати функції, що відповідають їх рівню освіти; 
проблема „пригнічення людяного у людині”, що полягає у підготовці 
освітою не суб’єктів соціальної дії, а об’єктів соціальної маніпуляції 
тощо1. 

Поки що поза увагою більшості науковців залишається ще одна 
складова світової кризи освіти – криза дидактики, дослідженню і 
пошукам шляхів подолання якої присвятив своє життя видатний 
український педагог В.К.Дьяченко2, котрий силою обставин був 
вимушений більшу частину свого життя пропрацювати в Росії (і досі 
плідно працює в Красноярську). 

В.К.Дьяченко не вважає сучасну дидактику і педагогіку, 
фундаментом якої вона є, науками, підкреслюючи, що в більшості країн 
розглядуване ними коло проблем досліджуються філософією освіти та 
психологією спілкування. Він стверджує, що в зміст концептуальних 
понять, головних напрямів дидактичних досліджень закладені хибні 
уявлення. Зокрема, сучасна дидактика розглядає навчання як окремий 
випадок пізнання3, і вже в цьому припускається фатальної помилки. 
Насправді ж пізнання є функцією мозку та психіки людини, явищем 
вторинного порядку (відображенням), а навчання – це практична 
діяльність людей (учнів та вчителів), тобто об’єктивна реальність. 
Пізнання є предметом гносеології та психології, і якщо навчання – це 
складова пізнання, то окремої науки про навчання нема і бути не може. 
Таким чином, підхід, прийнятий у дидактиці, по суті заперечує її власне 
існування. 

Змістом навчання як процесу є будь-який різновид людської 
діяльності, якою певною мірою володіє той, хто навчає і не володіє 
повністю або частково той, кого навчають. Тобто навчання – це 
спілкування між тими, хто має знання та досвід, і тими, хто їх 
набуває. Тому навчання повинно використовувати ті ж форми, що і 
повсякденне спілкування між людьми. Таким чином, форми організації 
навчального процесу (або організаційні форми навчання) визначаються 
відомими формами міжособистісного спілкування. 

Спілкування між людьми може відбуватися безпосередньо, коли 
люди чують і бачать один одного, або опосередковано (через 
листування, інтернет тощо). Безпосереднє спілкування здійснюється 
переважно мовним шляхом. Існує три форми безпосереднього 
спілкування:  

1. Спілкування двох людей, тобто спілкування у парі. 
2. Спілкування групи як єдиного цілого, коли одного слухають двоє і 

більше людей. 

                                           
1 Піча В.М. Соціологія: загальний курс. – К., 2000. 
2 Дяченко В.К. Новая дидактика. – М.: Народное образование, 2001; Дяченко В.К. 

Коллективный способ обучения. Дидактика в диалогах. – М.: Народное образование, 2004. 
3 Васянович Г.П. Педагогіка вищої школи. – Львів: Ліга-Прес, 2000; Ягупов В.В. 

Педагогіка. – К.: Либідь, 2003; Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія, 2000. 
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3. Спілкування кожного з кожним по черзі, тобто спілкування у 
парах змінного складу. 

Отже, цими випадками вичерпуються можливі форми організації 
процесу навчання. Їх чотири: 

1) індивідуальна, коли учень, виконуючи вдома завдання вчителя, 
пишучи контрольну роботу, опрацьовуючи літературу у бібліотеці 
тощо, ні з ким безпосередньо не спілкується; 

2) парна, коли навчання відбувається через спілкування у парі 
(вчителя з учнем або учня з учнем); 

3) групова, коли вчитель спілкується з двома чи більшою кількістю 
учнів одночасно; 

4) колективна, коли навчання відбувається у парах змінного складу, 
у процесі парного спілкування між учнями, і кожен поступово навчає 
кожного.  

У якихось інших формах навчання здійснюватися не може. 
Структури міжособистісного спілкування є початковими, вічними. 
Тому, наголошує В.К.Дьяченко, класифікація форм навчання за 
структурами спілкування відповідає всім правилам логіки і відображує 
реальне навчання. Вона є повною і вичерпною. 

Перші три форми навчання є традиційними і використовуються 
протягом століть. На них базується груповий спосіб навчання, що є 
зараз загальноприйнятим у світі і має дві модифікації: класно-урочну та 
лекційно-семінарську системи навчання. 

Ці міркування підводять нас до розуміння кризи сучасної дидактики. 
Якщо в давнину навчання мало суто індивідуальний характер 
(спілкування парами), вчитель мав можливість приділяти своєму учневі 
стільки часу, скільки було потрібно. Поява шкіл (університетів), 
зумовлена природними потребами розвитку людства, водночас 
обмежила можливості парного спілкування між вчителем і кожним 
окремо взятим учнем. Дійсно, у класі з 15 учнів учитель може приділити 
на спілкування з кожним у середньому лише 3 хвилини за урок; а якщо 
учнів тридцять, то на кожного припаде вже по 1,5 хвилини (ми нехтуємо 
тут іншими витратами часу, хоч насправді, якщо їх враховувати, час на 
спілкування з учнями помітно скорочується). Учні стають систематично 
обділеними необхідним спілкуванням з учителем, що суттєво знижує 
ефективність і якість освіти. За таких умов належну освіту здобуває 
лише частина обдарованих учнів та частина учнів, які посилено 
навчаються індивідуально (під контролем батьків, репетиторів, 
вихователів тощо). До речі, усі досягнення елітарних шкіл пов’язані 
саме з цими ж обставинами – збільшенням обсягів індивідуальної 
роботи викладачів з учнями, залученням учителів з вищим рівнем 
фахової підготовки та відбором учнів (і їхніх батьків).  

Як засвідчують нещодавно проведені дослідження російських 
науковців, до 20% дітей у шкільному віці можуть бути віднесені до 
числа обдарованих, але школа (тобто класно-урочна система) позбавляє 
їх необхідної підтримки. І тому виявляють свою обдарованість лише 2-
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5% дітей. А навчальні програми середньої школи засвоюють загалом, 
включно із задовільним рівнем знань, близько 20% дітей1. Навряд чи 
ситуація в Україні є суттєво відмінною. Тому і в нас близько 80% 
випускників шкіл не набувають базового рівня знань, передбаченого 
державними стандартами освіти. Безперечно, показники вищої школи є 
кращими, але за реальних умов („блат”, масове хабарництво серед 
викладачів, невідповідний рівень викладання) навряд чи більше 
половини випускників ВНЗ отримують належну підготовку. 

У ХІХ ст., коли попит на кваліфіковані кадри був меншим, а обсяг 
знань – нижчий, груповий спосіб навчання загалом задовольняв 
суспільні потреби. Але приблизно з середини минулого століття він 
вичерпав свої можливості у забезпеченні якісною освітою всіх суб’єктів 
навчання. Таким чином, джерелом кризи дидактики є суперечність між 
необхідністю масового надання освітніх послуг та індивідуальним 
характером їх споживання, а її зміст полягає в неможливості набуття 
всіма учнями якісних знань при застосуванні групового способу 
навчання. 

В.К.Дьяченко не лише констатував існування кризи дидактики, а й 
тривалий час займався – і займається досі разом із своїми учнями та 
однодумцями – розробкою колективного способу навчання, що 
включає всі чотири форми організації процесу навчання, їх раціональне 
суміщення. Він вважає, що колективний спосіб навчання може стати 
тим засобом, що забезпечить „прорив” з кризового стану освіти. 
Школою В.К.Дьяченка напрацьовані десятки методик, у яких 
застосовується технологія взаємного навчання учнів у парах змінного 
складу. Ці методики пройшли апробацію у десятках шкіл і окремих 
вищих навчальних закладах, продемонструвавши досить-таки 
переконливі результати. В усякому разі, якщо Академія педагогічних 
наук СРСР практично ігнорувала діяльність В.К.Дьяченка протягом 
майже 40 років, то останнім часом окремі його ідеї потрапили до 
російських підручників педагогіки2 (хоча й у дещо перекрученому 
вигляді). Є підстави вважати, що вплив кризи дидактики може бути 
суттєво послаблений, окрім напрацювань В.К.Дьяченка, також і за 
рахунок збільшення обсягів індивідуальної роботи викладачів з учнями 
(що можливе за умов суттєвого скорочення наповнюваності класів), та 
завдяки масовому поширенню сучасних навчальних програм для 
персональних комп’ютерів, у яких імітується опосередковане 
спілкування користувача з викладачем. Але досягнення потрібного 
результату у цих напрямах потребуватиме також  значного часу і 
значних зусиль. 

Такими, на наш погляд, є витоки і зміст складових кризи, у якій 
перебуває українська освіта. Визначивши їх, маємо основу для 
визначення шляхів подолання кризових явищ. 

                                           
1Учителю об одаренных детях / Под ред. В.П.Лебедевой, В.И.Панова. Президентская 

программа «Дети России». – М., 1997. – С. 9. 
2 Педагогика. – 3-е изд. / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М.: Педобщество России, 

1998. – С. 131. 
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Кузенко О.Й. (Івано-Франківськ) 
 

СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ УМОВИ  
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА  
В ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. 

 
У статті досліджуються соціально-історичні умови розвитку 

українського шкільництва в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. Автор 
переконаний, що завдяки патріотизму та активній діяльності 
української інтелігенції у краї відбувалося національне виховання та 
становлення української системи освіти. 

 
Проблеми відродження та розвитку національної системи освіти в 

останні роки опинилися в центрі уваги педагогічної науки. І це 
закономірно. Адже Законом України “Про освіту”, Державною 
національною програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), 
Концепцією національного виховання розбудова і докорінне 
реформування освіти проголошені “основою відтворення 
інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної 
науки, техніки і культури на світовий рівень..., становлення державності 
та демократизації суспільства в Україні”1. Закономірно, що успішна 
реалізація цих завдань можлива за умови ґрунтовного вивчення історії 
національної освіти та аналізу теоретичних і практичних надбань 
української інтелігенції в галузі просвіти рідного народу. Метою цього 
дослідження є спроба розкрити суспільно-політичні та історичні умови 
розвитку українського шкільництва в Галичині кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. Особливу увагу акцентовано на тому, що ідея національної 
школи та національного виховання, зародившись з об’єктивних потреб 
українського суспільства, обгрунтовувалася й утверджувалася 
зусиллями не одного покоління громадських культурно-освітніх діячів і 
педагогів у важких умовах відсутності власної державності, штучної 
територіальної розмежованості України. 

Сучасні вчені, зокрема Т. Завгородня, З. Нагачевська, Б. Ступарик 
присвятили вивченню історії національної школи в Галичині низку 
досліджень. Історик М. Кугутяк проаналізував особливості суспільно-
політичного життя краю. Ця стаття, у свою чергу, покликана 
комплексно розкрити вплив соціально-історичних факторів на розвиток 
українського шкільництва та проаналізувати особливості кращих 
освітніх традицій минулого. 

Шкільництво Галичини, яке впродовж десятиліть знаходилося під 
владою Австрійської і Польської держав, розвивалося як складова 
частина суспільно-політичного поступу українців краю. У ІІ пол.  

                                           
1 Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К., 1994. – С. 1. 
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XIX ст. на його становленні позначилися перетворення, проведені 
урядом Австро-Угорщини в галузі державного, політичного та 
культурно-освітнього будівництва. 

Певну роль у розвитку школи й педагогічної думки в Галичині 
відіграли австрійські державні закони, ухвалені в рамках реформи 
освіти кінця 60-х – початку 70-х рр. Вони унезалежнювали школу від 
церкви, віддавши нагляд за нею крайовим, повітовим (окружним) і 
місцевим шкільним радам, започаткували створення державної системи 
дошкільного виховання й частково удосконалили структуру народного 
шкільництва. Для підготовки учительських кадрів на основі цих законів 
передбачалося створення спеціальних навчальних закладів, розділених 
за статтю вихованців, де вони мали можливість набувати теоретичні 
знання та вдосконалюватися практично. Навчання у цих закладах було 
безкоштовне1. 

Офіційні документи доби, висновки дослідників проблеми 
становлення та розвитку шкільництва в краї підтверджують, що 
вищезгадані реформи виявилися малосприятливими для розвитку 
української освітньої справи, оскільки поставили її в повну залежність 
від поляків. Закон 1867 р. про мову навчання в середніх і народних 
школах та організаційний статут Крайової шкільної ради визнав 
польську мову обов’язковою в усіх школах, тим самим обмежив права 
мови української. Наступний мовний розпорядок 1869 р. сполонізував 
усю адміністрацію краю, а в 1871 р. – і Львівський університет2. 

Найоб’єктивніше оцінює тогочасну антиукраїнську політику 
панівних можновладців Східної Галичини І.Франко. За його висловом, 
тоді панувала “змодифікована шляхетська рецепта: поступати 
обережно, давати народові просвіту про око, державний лад про око, 
добробут про око та скрізь дбати про те, аби народ сими про око 
благодатями не пожував собі жолудка. Так основуються в Східній 
Галичині руські народні школи з польськими народними учителями, що 
часто зовсім не вміють по-руськи; видають руські учебники, навіяні 
польським патріотичним духом; так у руських народних школах 
кладуть на науку польської мови й історії більшу увагу, ніж на руську; 
руські народні вчителі переносяться на Західну Галичину, коли 
показують слід руського патріотизму... Не треба бути надто глибоким 
політиком, аби усім отсім по плану придуманім поступуванні бачити 
дійсну політичну систему, котра, щоправда, не є людська ані 
австрійська, та зате є щиро й оригінально польсько-шляхетська”3. 

Незважаючи на те, що 19-й параграф Конституції Австрійської 
імперії 1867 р. проголошував, що всі її народності є рівними і кожна з 
них має право зберігати й розвивати свою культуру та мову, а з боку 
держави гарантувалися рівні права для усіх мов навчання в освітніх 

                                           
1 Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772-1939). – Івано-Франківськ, 1994. – С. 58. 
2 Там само. – С. 62. 
3 Франко І. Поляки і русини // Зібр. творів: В 50 т. – К., 1986. – Т. 45, кн. 2. – С. 317. 
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закладах, польська більшість у Галичині домоглася від крайового сейму 
офіційного визнання польської мови крайовою1. 

Офіційним перешкодам у розвитку культурно-освітнього життя 
прогресивна громадськість краю протиставила організаційні заходи, що 
виявилися у заснуванні українських суспільно-політичних та культурно-
освітніх організацій. 

Вагомий внесок у зростання культурно-освітнього рівня галицьких 
українців, пробудження їх національної самосвідомості внесло 
засноване 1868 р. товариство “Просвіта”. Основним його завданням 
була організація позашкільної освіти та налагодження видавництва 
української літератури2. Товариство заповнило духовний вакуум у житті 
нашого народу, який, відчувши нагальну необхідність просвіти, 
прийняв його ідеї та долучився до поширення філій по всій Галичині. 
Перший осередок “Просвіти” утворився  1875 р. у с. Бортники біля 
Ходорова, а згодом вони з’явилися і в інших містах і селах, 
наповнюючи українське культурно-освітнє життя новим змістом. З 
1877 р. друкований орган товариства – “Письмо з Просвіти” доносив до 
народу нові ідеї, а шкільні підручники заповнювали прогалину в 
національному шкільництві. 

Зауважимо, що під впливом ідей прогресивних діячів 
Наддніпрянської України в галицькому суспільстві сформувалася 
народовська течія, найяскравішими представниками якої були 
О.Барвінський, І.Франко, М.Павлик. Основним своїм завданням 
народовці вважали поширення просвіти серед народу та піднесення 
його національної свідомості. Вони активно обстоювали право 
українців на навчання рідною мовою, засновували видавництва, 
культурно-освітні товариства й організації, отже, пробуджували 
національне життя краю. 

Найважливішим наслідком культурних змагань народовців стало 
заснування 1873 р. у м. Львові Наукового товариства ім.Т.Шевченка. 
Цій значній події в культурно-освітньому житті галичан сприяли 
прогресивні діячі Наддніпрянщини – М.Драгоманов, П.Куліш, 
О.Кониський, Д.Пильчиков. Оцінюючи роль наддніпрянських 
просвітників у громадському житті Галичини, Н.Полонська-Василенко 
наголошувала на тому, що вони сприяли “...національному та 
політичному розвиткові галичан, виводячи їх з того своєрідного гетто, 
що створило німецьке панування – до широкого національного та 
громадського життя українського народу’’3. Провідну роль у 
пробудженні національної свідомості української галицької інтелігенції 
відіграли творчість і життєвий приклад Т.Шевченка. 

Придушення розвитку української культури та освіти, що особливо 
активізувалося із проголошенням в Російській імперії сумнозвісних 
Валуєвського циркуляру (1863) та Емського указу (1876), спонукало 
наддніпрянців брати активну участь у галицьких товариствах і 

                                           
1 Лозинський М. Українська школа в Галичині. – Львів, 1912. – С. 3. 
2 Нарис історії “Просвіти” / За ред Мельника І. – Львів; Краків; Париж, 1993. – С. 19. 
3 Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2 т. – К., 1993. – Т. 2. – С. 393. 
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організаціях, яким вони надавали значну матеріальну допомогу. Так, 
діяльність Літературного товариства  ім.Т.Шевченка розпочалася 
завдяки допомозі українських меценатів з Наддніпрянщини: 
О.Симиренка, Є.Чикаленка, Єлизавети із Скоропадських 
Милорадовичевої1. За їхні кошти та інші доброчинні пожертви було 
придбано бібліотеку і друкарню, яка мала задовольнити потребу 
українців у національній літературі по обидва боки кордону.  

Першими виданнями товариства стали “Кобзар” Т.Шевченка, 
оповідання Б.Грінченка, І.Нечуя-Левицького, поезії С.Руданського, 
чотиритомна “Історія української літератури” О.Огоновського. Власні 
наукові дослідження воно почало публікувати в 1892 р. у журналі 
“Записки НТШ”, де висвітлювалися проблеми трьох секцій: історико-
філософської, філологічної та математично-природничої і лікарської. 

Прогресивні зміни у суспільно-політичному житті краян сприяли 
розширенню поля діяльності Літературного товариства. 1893 р. його 
перейменовано на Наукове товариство ім.Т.Шевченка (НТШ), а метою 
товариства визначено: “плекати й розвивати українську науку, 
мистецтво українською мовою і зберігати всякі пам’ятки старовини»2. 

НТШ, яке на початку своєї діяльності було місцевою краєзнавчою 
організацією, на рубежі ХІХ-ХХ століть реформується у всеукраїнський 
науковий центр, що практично виконував роль Української академії 
наук. 

Загалом дослідники вважають, що 80-ті роки відзначилися 
диференціацією культурного життя українців Галичини. Освітні справи, 
якими раніше займалася “Просвіта”, перейшли до заснованого 1881 р. 
Руського педагогічного товариства (з 1912 р. – Українське педагогічне 
товариство, а з 1926 р. – “Рідна школа”). Розкриваючи причини його 
організації, Л.Ясінчук вказував: “Створено це товариство, бо в 
найновішому часі держава не дає нам змоги заспокоювати наші потреби 
на полі рідної освіти»3. 

Успіхи українців у розвитку національної освіти і культури в кінці 
XIX ст. стали можливими перш за все завдяки тому, що на арену 
суспільно-політичного життя краю на зміну духовенству вийшла нова 
світська інтелігенція, яка по-новому оцінила народ і значення його 
просвіти. Численні культурно-громадські діячі розгорнули активну 
просвітницьку роботу серед населення у всіх галицьких містах і селах, 
спричинивши піднесення його національної свідомості. 

Водночас зазначимо, що попри численні новітні організації, які 
постали в Галичині в ІІ пол. XIX ст. та активізацію діяльності 
української інтелігенції в цілому, ця доба характеризується 
розпорошеністю сил українців краю в боротьбі за національну 
незалежність. У той час помилково вважалося, що тільки вище та 
середнє шкільництво заслуговує на увагу. Як наслідок, народні школи, 

                                           
1 Семчишин М. Тисяча років української культури. – К.: АТ “Друга рука”, 1993. – 

С. 313. 
2 Там само. – С. 322. 
3 Ясінчук Л. Азбука нації: Рідна Школа та її вага. – Львів, 1931. – С. 19. 
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переважно сільські, де навчалися переважно українські діти (сільське 
населення Галичини становило близько 90 відсотків), опинилися поза 
увагою та впливом громадськості1. 

Початок XX ст. у житті українців Галичини позначений, з одного 
боку, позитивними змінами в розвитку національної свідомості та 
пожвавленням громадського життя галичан, а з другого, – посиленням 
їх утисків у всіх сферах суспільного та культурного життя. 
Дискримінаційна пропольська політика австро-угорського уряду в 
царині освіти гальмувала розвиток українського шкільництва: за 40 
років діяльності Крайової шкільної ради кількість українських 
навчальних закладів зросла з 1293 (у 1867 р.) до 2099 (у 1904 р.), а 
польських за той самий час – з 1055 до 22232. 

Крім того, що українські школи відставали кількісно, поляки ще й 
намагалися утримувати їх рівень на найнижчій позначці. 
Документально обгрунтовані докази цього наводить М.Семчишин:  
1900 р. українське шкільництво в порівнянні з польським знаходилося у 
такому співвідношенні: на 160 польських п’яти- і шестикласних шкіл не 
було жодної української, щодо чотирикласних, то на 191 польську було 
тільки п’ять, а на 40 трикласних – 20 українських шкіл. Переважна 
більшість українських навчальних закладів – тільки одно-  та двокласні3. 

Така ситуація склалася внаслідок експансивної польської політики, 
спрямованої на денаціоналізацію українців краю. Прикладом ставлення 
панівної польської верхівки до освіти дітей селян, які становили 
абсолютну більшість складу населення Галичини, є доповідь ректора 
Краківського університету Юзефа Шуйського у сеймі 30 червня 1680 р. 
“Освіта сільських дітей, – цинічно зазначав Шуйський, – повинна бути 
обмежена чотирма класами, в яких вони мали б одержати знання – 
більше їм не потрібно знати”. Його думку підтримала більшість, 
зокрема Міхал Бобжинський, який через 11 років став заступником 
голови Крайової шкільної ради у Львові, а в 1908-1911 рр. – цісарським 
намісником у Галичині4. Ці факти – промовисте свідчення того, в чиїх 
руках перебувала українська освіта в Галичині. 

Глибоко усвідомивши необхідність подолання кризової ситуації у 
культурно-освітньому житті українських селян, прогресивні громадські 
діячі спрямували свої зусилля на створення осередків “Просвіти” у 
селах. Заходами просвітян засновувалися нові читальні, надавалася 
необхідна допомога в організації роботи вже існуючих. Важливо 
зазначити, що українські просвітники працювали здебільшого на 
громадських засадах, адже матеріальна підтримка з боку держави була 
незначною.  

Взятий польськими чиновниками курс на денаціоналізацію освіти й 
шкільництва зумовив матеріальний занепад державних народних шкіл. 

                                           
1 Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772-1939). – Івано-Франківськ, 1994. – С. 93. 
2 Лозинський. Українська школа в Галичині. – Львів, 1912. – С. 16. 
3 Семчишин М. Тисяча років української культури. – К.: АТ “Друга рука”, 1993. – 

С. 367. 
4 Верига В. Там, де Днітер круто в’ється. – Львів, 1933. – С. 26-27. 
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Українські діти були змушені навчатися у непристосованих 
приміщеннях, що не відповідали елементарним гігієнічним вимогам. 
Промовистим свідченням цього є стан навчальних закладів у 
Турківському повіті на Львівщині. Там із 60 шкіл тільки 15 мали 
спеціальні приміщення, інші тимчасово діяли у корчмах, громадських 
лікарнях (с.Головське), а у с.Свидник – навіть у трупарні на кладовищі1. 

Критична ситуація в українському шкільництві була зумовлена 
також мізерною кількістю українських учителів і недостатньою їх 
освіченістю. Мова викладання в учительських семінаріях визначалася 
міністром освіти за пропозицією Крайової шкільної влади. Але як і в 
усіх ланках освіти, в її структурі переважали польські навчальні 
заклади. За свідченням статистів, викладовою мовою в них була 
польська, тільки в одній українську вивчали як обов’язковий предмет. 

Прогресивні галицькі діячі вбачали вихід українського шкільництва 
із кризового становища в організації приватних навчальних закладів. 
Перший крок у цьому напрямі було зроблено 1903 р., коли силами 
Руського педагогічного товариства у Львові було відкрито першу 
приватну жіночу учительську семінарію, затверджену постановою 
Міністерства визнань і освіти Австро-Угорщини від 14 вересня 1903 р.2 

Оголошення Австро-Угорщиною в липні 1914 р. війни Росії  
відкрило нову сторінку в суспільно-політичному житті Галичини. 
Свідома галицька молодь одностайно вирушила у лави українського 
легіону січових стрільців. “Пішло в ряди УСС в першій мірі багато 
середньошкільної і високошкільної молоді, – зазначав історик січового 
стрілецтва О.Думін, – це була та частина української суспільності, яку 
гостра українсько-польська боротьба вже зарання привчила цікавитися 
політичними справами”. Цілком справедливо він наголошував на тому, 
що в легіоні “...зібрався був цвіт галицько-української інтелігенції, між 
ними і деякі активні суспільно-політичні діячі”3. 

Слід зазначити, що війна застала галичан несподівано, завдавши 
важкого удару всім сторонам суспільного життя, особливо освітній. З 
приходом російської армії та встановленням окупаційної влади 
повністю завмерло українське життя краю: всі провідні громадські діячі 
змушені були емігрувати, культурно-освітні товариства та організації 
припинили свою діяльність, а вихід української преси було повністю 
заборонено. Як вказує, сучасний дослідник історії Галичини М.Кугутяк, 
“російський уряд з перших днів розпочав масове переслідування 
українства”4. Внаслідок цього центр тяжіння українського 
національного життя перемістився до Відня, де прогресивні галицькі 
діячі заснували культурно-освітні та політичні товариства, комітети 

                                           
1 Дович. Галицьке шкільництво під національним оглядом // Учительське слово. – 

Ч. 22. – С. 387 
2 Баран С. З поля національної статистики галицьких середніх шкіл // Студії з поля 

суспільних наук і статистики / За ред М. Грушевського. – Львів, 1910. – С. 3. 
3 Думін О. Історія легіону українських січових стрільців 1914-1918 р.р. // Дзвін. – 1993. 

– № 1-3. – С. 136. 
4 Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 123. 



Збірник наукових праць НДІУ, том ІV 
 

 262

допомоги біженцям, які займалися організацією побутового та 
культурного життя. 

Ініціатором налагодження освітньої справи став Інформаційний 
комітет українського народного учительства Галичини й Буковини, 
завданням якого було становлення українсьюго шкільництва в еміграції 
та розробка його перспективних планів на повоєнний період. Цей 
комітет заклав основи еміграційної культурно-освітньої організації – 
Загальноукраїнської культурної ради, яка спочатку складалася з трьох 
секцій: 1) народного шкільництва й курсів неписьменних; 2) середнього 
шкільництва; 3) вищих шкіл, науки, штуки і популярних викладачів1. 

Особливо активною була діяльність секції народного шкільництва, 
яка працювала над розробкою першочергових заходів щодо відбудови 
української освіти. Глибоким переконанням просвітителів було те, що 
ніякі суспільні негаразди не звільняють від “основного обов’язку 
кожного учителя-українця – будування теоретичного храму рідної 
школи”2. 

З ініціативи педагогічної громадськості 22 січня 1915 р. у м. Відні в 
приміщенні Інформаційного комітету українського учительства 
Галичини й Буковини зібралися представники культурно-освітніх 
товариств, щоб упорядкувати культурне життя західних українців в 
умовах еміграції. Нарада ухвалила створити для цього центральну 
організацію з участю представників усіх українських товариств. За 
результатами обговорення було сформовано перспективні напрями 
діяльності Загальноукраїнської культурної ради (ЗУКР). Створення 
такої організації було оптимальним засобом об’єднання різних верств 
народу в роки воєнного лихоліття та налагодження їхнього культурно-
освітнього життя. Серед інших у центрі уваги ЗУКР була і проблема 
заснування шкіл для українських дітей. Одним із найбільших 
навчальних закладів, відкритих ЗУКР, стала школа у таборі для 
інтернованих у Гмінді (Австрія). Це був повний  навчальний комплекс, 
до якого входили народна, промислова, виділова школи, господарські та 
ремісничі курси. При школі діяли курси для неписьменних-дорослих і 
курси з вивчення німецької мови3. 

Крім організаційних справ у царині заснування навчальних закладів, 
ЗУКР стала виразником політичних прагнень українського населення 
Австро-Угорщини. Саме вона домагалася запровадження української 
адміністрації на відторгнутих у результаті воєнних дій територіях 
Волині, Холмщини й Підляшшя, переведення туди УСС замість 
польських легіонів4. Ці вимоги були частково виконані: УСС перевели 
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на Волинь, де вони взяли активну участь у становленні українського 
шкільництва та формуванні національної свідомості населення. 

З перших днів перебування на Волині, де національне життя було в 
занедбаному стані, УСС ширили українське друковане слово, 
засновували бібліотеки, товариства, хори, відкривали навчальні заклади. 
Загалом за час їх перебування на Волині було організовано 150 
рідномовних шкіл, з яких тільки незначний відсоток фінансувала 
австрійська військова влада, а основні кошти для їх утримання надавали 
свідомі українські громадяни1. 

Крім матеріальної допомоги, волинські школи одержували від 
галицьких діячів підтримку у налагодженні навчально-виховного 
процесу, завдяки тому, що зі Львова було надіслано шкільні підручники 
і розпочато навчання. У короткий термін на Волині налагодили випуск 
української літератури, зокрема шкільної. Видавництво комісаріату 
УСС у Володимирі-Волинському безкоштовно розповсюджувало серед 
населення українські часописи, книжки, приділяло велику увагу 
підготовці навчальних посібників. 

Необхідною умовою повноцінного функціонування українських 
шкіл на Волині було їх забезпечення кваліфікованими педагогічними 
кадрами, що здійснилося завдяки УСС. О.Думін, підкреслюючи його 
культурно-освітню місію, писав: “За 1916-1917 рр. з УСС учителювали 
на Волині О.Бійовський, О.Вахнянин, І.Верб’яний, І.Вишиваний, 
Р.Гриневич, І.Гуцуляк, О.Демчук, В.Дзюбак, Б.Заклинський, 
Г.Кадлубицький... та ін.”2 

З розпадом Австро-Угорської імперії у жовтні 1918 р. українці 
Галичини отримали реальну можливість для утворення незалежної 
держави та розпочали активну підготовку до рішучих дій у цьому 
напрямку. Проголошення 19 жовтня 1918 р. на українських зборах 
делегатів від Галичини й Буковини незалежної держави на 
західноукраїнських землях стало втіленням багатовікових прагнень 
народу до самостійності3. 

Намагання поляків включити Східну Галичину до складу 
новоутвореної Речі Посполитої призвело до спалаху військового 20-ти 
місячного конфлікту.У січні 1919 р. уряд ЗУНР переїхав із захопленого 
поляками Львова до Станіслава, де активно взявся за налагодження 
освіти. Перші кроки вищого освітнього органу проголошеної на 
західноукраїнських землях народної республіки – Державного 
секретаріату освіти та віросповідань – були спрямовані на докорінну 
реформу системи освіти. Здійсненням прагнень національного 
шкільництва стало урядове розпорядження Ч.55.0919 від 21 січня 
1919 р., у якому зазначалося, що мова “титульної нації – тепер уже 
українська, вона стає мовою викладання та внутрішнього діловодства”. 
Лекції з історії та географії, відповідно до вищезгаданого 
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розпорядження, мали базуватися на знаннях національної історії та 
географії1. 

Важливою її складовою стало видання українських книжок. Для 
цього була скликана спеціальна нарада комітету у справах тимчасового 
укладання підручників. До комітету увійшли: Б.Кабаровський (голова), 
М.Кумова (перший заступник), Щасний-Соколовський (другий 
заступник), а також Б. Заклинський з Косова, О.Власійчук з Коломиї, 
М.Матвійчук із Сокаля, Г.Коваль із Калуша, Т.Ліщинський з Дрогобича 
та ін.2 

Розквіт українського національного життя був перерваний, оскільки 
влітку 1919 р. в українсько-польському конфлікті перемогла Польща. 
Внаслідок цього почалося масове переслідування поляками українських 
патріотів. Доля українського населення Галичини залишалася 
невизначеною. Західноєвропейські держави, насамперед Англія і 
Франція, продовжували обговорювати питання про статус Східної 
Галичини, тимчасово погодившись на те, щоб регіоном управляла 
Польща, за умови надання йому автономії та релігійних і політичних 
свобод. Підписаний 28 червня 1919 р. Версальський договір про права 
так званих національних меншин був ратифікований сеймом Речі 
Посполитої3. На основі цього було прийнято закон, згідно з яким 
Польща зобов’язувалася створити належні умови для розвитку 
національної культури й освіти українців. 

Польські чиновники того періоду багато просторікували про 
рівноправ’я та справедливість у царині освіти. Перший президент 
Крайової шкільної ради проф. Цоль  у офіційному виданні «Kronika 
Rady Skołnej za łata 1916-1919» заявляв, що українці “могли б з нами 
спільно ділати й працювати як вільні з вільними і рівні з рівними”. 
Проф. Цоль навіть розробив і вислав до Варшави проект розподілу шкіл 
і шкільної адміністрації за національною ознакою, в основі якого 
лежало таке положення: “Українці мають мати свої українські школи, а 
поляки – польські, так, щоби українці не потребували ходити до 
польських шкіл, а поляки – до українських”4. 

У той час, коли ще не була остаточно вирішена доля Східної 
Галичини, поляки вже намагалися підпорядкувати собі її економічне та 
культурне життя. До часу повного вирішення приналежності краю вони 
це робили обережно, щоб не справити негативного враження на світову 
громадськість. Так, у галузі шкільництва не відбувалося ніяких 
відвертих утисків, але тоді, коли кількість українських шкіл залишалася 
незмінною польські – чисельно зросли. Порівняно з 1911/12 навч. роком 
кількість українських і польських шкіл у 1921/22 навч. році змінилася 
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таким чином: у львівському шкільному окрузі – до 2426 українських 
додалося 6, а до 657 польських – 658; у краківському – до 79 
українських додалося 3, а до 1958 польських – 4881. 

Утверджений Ризький договір став катастрофою як суспільно-
політичного, так і культурно-освітнього життя українців Східної 
Галичини. Незважаючи на прагнення українського народу, його долю 
було підпорядковано чужинцям, хоча формально всі права були 
гарантовані. Права національних меншин були навіть закріплені 
польською Конституцією 1921 р. Проте реальна картина забезпечення 
умов для українців зовсім не відповідала обіцяній2. 

Зайнявши у 1919 р. Галичину, польська влада застала тут досить 
добре організовану систему української освіти. Але дотримуючись лінії 
“польського державотворення”, вона внесла значні зміни в освіту, 
звичайно не на користь українців.  Всупереч офіційним запевненням 
про створення сприятливих умов для розвитку культури та освіти 
народів краю, починаючи з 1920 р. повітові староства не давали дозволу 
на відновлення діяльності українського освітнього товариства 
“Просвіта”3. 

Визнане 1923 р. Радою Послів держав Антанти панування Польщі 
над Східною Галичиною погіршило становище українців, оскільки 
залишило їх “на милість їхнього ворога”4. 

Свідченням антиукраїнської політики відродженої Польської 
держави стало розпорядження Кураторії Львівського шкільного округу 
(вищого органу управління освітою Галичини в умовах Польщі) від 30 
жовтня 1923 р. (ч.3316), у якому вказувалося: “Всі школи, як публічні, 
так і приватні, на території Річи Посполитої є в тіснім значенні цього 
слова польськими. Про инші, як не відповідаючі ідеї польської 
державности в Польській державі, не може бути й мови”5. 

Політика польської шкільної адміністрації розгорталася в напрямку 
централізації й полонізації освітньо-виховної діяльності. Аналіз 
джерельної бази дає змогу виділити основні шляхи здійснення 
полонізації шкіл Галичини: 1) всі шкільні документи: акти, каталоги, 
протоколи та ін. мали вестися польською мовою; 2) у процесі навчання 
передбачалося використовувати польські навчальні плани і підручники; 
3) польська мова вводилася як викладова, при обмеженні української; 
4) усувалися з посад прогресивні українські вчителі. 

Дискримінацію українського шкільництва можемо простежити, 
аналізуючи план міністра освіти С.Грабського щодо ліквідації 
національної освіти українців, у якому чітко сказано: “польська мова, 
історія і географія мусять бути викладані попольськи учителями 

                                           
1 Там само. – С. 12. 
2 Федорович К. Українські школи в Галичині у світлі законів і практики. – Львів, 1924. 

– С. 3-4. 
3 Чоповський В. Українська інтелігенція в національно-визвольному русі на Західній 

Україні (1918-1939). – Львів, 1993. – С. 371. 
4 Субтельний О. Україна: Історія. – К., 1991. – С. 371. 
5 Герасимович І. На трівогу! Основи української нації в загроженні. – Львів, 1929. – 

С. 1. 



Збірник наукових праць НДІУ, том ІV 
 

 266

поляками” та “директори українці повинні бути заступлені поляками”1. 
Полонізація стала ще відчутнішою, коли Кураторія своїм рішенням від 
13 грудня 1923 р. ввела в курс навчання в учительських семінаріях 
історію виховання, науку про дитину, педагогіку і психологію 
польською мовою2. 

Прискоренню полонізації сприяв і так званий закон С.Грабського, 
прийнятий 31 липня 1924 р. польським сеймом і сенатом. Положення 
цього закону обмежили ті незначні права українського населення в 
галузі освіти, які вони мали за австрійських, навіть за недавніх 
польських часів. Цей закон передбачав об’єднання українських шкіл 
однієї місцевості в утраквістичні (двомовні), плебісцит батьків дітей 
шкільного віку щодо мови навчання на території Львівського шкільного 
округу, Волині й Полісся. Б.М.Ступарик розглядає шкільний плебісцит 
як далекоглядну антиукраїнську політику і вважає, що, “задумуючи 
шкільний плебісцит, окупанти були переконані , що протягом двох-
трьох років під оболонкою законності будуть повністю ліквідовані 
національні школи”3. 

На противагу діям польської влади, українська громадськість краю 
об’єднала зусилля в боротьбі за національну школу. Численні віча, 
збори й наради роз’яснювали батькам необхідність їхньої активної 
участі у шкільному плебісциті. Як наслідок, 1925 р. більше 100 000 
українських батьків підписали і внесли декларації за 200 000 дітей, 
вимагаючи рідної мови навчання4. Проте шкільні кураторії дуже рідко 
позитивно вирішували результати плебісциту на користь української 
мови навчання. У більшості випадків вони фальсифікувалися. Численні 
скарги батьків Міністерство освіти відкидало, затверджуючи рішення 
шкільних кураторій. Тільки 2 грудня 1932 р. Найвищий 
адміністративний трибунал Польщі визнав попередні антиукраїнські 
рішення протизаконними5. 

Офіційну політику щодо українського шкільництва активно 
підтримували польські громадські організації Східної Галичини, 
наприклад, Товариство народних шкіл, первинною метою якого було 
поширення польських освітніх закладів, організація культурних 
осередків та активна допомога полякам, які проживали на окраїнах 
Польщі та за її межами. В основі програми цього товариства лежала ідея 
підтримки влади у справі ліквідації українського шкільництва. 
Свідченням цього є поданий президентом товариства проф. Сікоравіце 
план дій: “...справа організації шкіл на кресах (окраїнах – К.О.) повинна 
бути завершена протягом 3-5 років... До цієї акції мусять долучитися 
держава, самоврядування і громадські організації... Якнайшвидше 

                                           
1 Огляд шкільництва. Шкільництво на українських землях під Польщею // Учитель. – 

1923. – 23 вересня. – С. 12-13. 
2 Федорович К. Українські школи в Галичині у світлі законів і практики. – Львів, 1924. 

– С. 27. 
3 Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772-1939). – Івано-Франківськ, 1994. – С. 124. 
4 Герасимович І. 1925-1932 рр. Після шкільного плєбісциту // Рідна Школа. – 1933. – 

Ч. 2. – С. 3. 
5 Шкільний плебісцит в минулому і тепер // Ріднав Школа. – 1939. – Ч. 2. – С. 61. 
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берімся до будови польських шкіл на східних кресах”. Товариство 
народних шкіл заснувало на терені Східної Галичини 4280 
різноманітних культурно-освітніх закладів, серед них: 2 реальні гімназії, 
2 семінаріі, 5 виділових шкіл, 474 народні школи, 117 курсів для 
неписьменних дорослих, 79 народних домів, 3176 читалень та ін.1 

Підтвердженням подальшої антиукраїнської політики стало 
розпорядження міністра освіти Польщі у справі мови публічних і 
приватних шкіл ч.2234/27 від 12.04.1927 р., у якому мовою шкільної 
документації, педагогічних нарад та конференцій була проголошена 
державна, тобто польська мова. Стосовно приватних шкіл, то 
передбачалося, що написи та оголошення в приміщеннях і на фасадах 
будинків мали вестися двома мовами – державною та мовою навчання. 
Мовою неофіційного спілкування, ведення кореспонденції з фізичними 
та юридичними особами розпорядження міністра дозволяло 
використовувати мову навчання даної школи2. 

Зрозуміло, що за таких умов українці Галичини змушені були 
боротися за свої основні права, насамперед за право на освіту, яка могла 
задовольнити його національні потреби. У цій боротьбі провідну роль 
відіграло товариство “Рідна школа”, яке засновувало й утримувало 
десятки шкіл, курсів, учительських семінарій. Для всіх українських 
навчальних закладів воно видавало підручники та літературу для молоді 
різного віку. Загалом у Східній  Галичині заходами “Рідної школи” було 
створено 700 бібліотек для шкільної молоді3. Товариство відіграло 
важливу роль у формуванні національної свідомості українців. 

Незважаючи на те, що польська влада територіально обмежувала 
діяльність “Рідної школи”, товариство чисельно зростало: якщо в 
1914 р. воно мало 59 гуртків і 5000 членів, то в 1938 р. – вже 2077 
гуртків та 104 000 членів4. Чисельність навчальних закладів також 
поступово зростала. У 1930 р. їх було 155: 42 дитячих садка, 18 
захоронок, 37 народних шкіл, 32 “збірних лекцій”, 8 гімназій, 4 
учительські семінарії, 9 фахових шкіл, 5 бурс. Для порівняння 
зауважимо, що в 1928 р. закладів “Рідної школи” було 109, отже, за два 
роки їхня кількість зросла на 465. 

У школах товариства панувала атмосфера, у якій українська дитина 
могла вільно розвиватися, задовольняючи свої природні інтереси. 
Шкільні громади, самоосвітні гуртки, кооперативи, каси ощадності, 
організовані самими вихованцями, були важливим чинником 
національного виховання молоді. Проте виховна діяльність “Рідної 
школи” не обмежувалася тільки власними закладами. Її філіі 
організовували курси українознавства для тих українських дітей, які 
відвідували польські державні школи6. 

                                           
1 Герасимович І. Українська школа під польською владою. – Львів. – С. 4. 
2 Розпорядок міністра освіти // Рідна Школа. – 1927. – Ч. 2. – С. 9. 
3 Семчишин М. Назв. пр. – С. 489. 
4 Енциклопедія українознавства: В 2 т. Мюнхен; Нью; Йорк, 1949. – Т. 1. – С. 946. 
5 Ясінчук Л. Азбука нації: Рідна Школа та її вага. – Львів, 1931. – С. 24. 
6 Там само. – С.25. 
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Зазначимо, що українські приватні школи діяли без будь-якої 
підтримки держави. У “Законі про реформу шкільництва” від 26 лютого 
1932 р. і в додатку до нього “Про приватні школи” про них не 
згадувалося взагалі. Програми для шкіл національних меншин у Польщі 
мали з’явитися аж у 1935-1936 рр.1 

Аналізуючи наслідки проведених реформ для українців, 
Б.М.Ступарик справедливо зазначає: «Незважаючи на те, що за 
шкільним законом з 1932 р. у Польщі запроваджувалось обов’язкове 
навчання дітей віком від 7 до 14 років, значна частина хлопчиків і 
дівчаток шкільного віку не навчалися. В окремих школах Косівського 
повіту у 1936 році відвідування в молодших класах становило лише 
51%. Не кращим був стан навчання і в інших повітах»2. 

Значно погіршилося становище українського шкільництва у 1934 р., 
коли Польща віроломно відмовилася від своїх зобов’язань перед Лігою 
Націй забезпечувати права національних меншин. Підтвердженням 
антиукраїнської політики в галузі освіти стала промова міністра освіти 
В.Єнджевича, в якій наголошувалося, що всі шкільні програми і 
підручники повинні проникнутися державницьким вихованням3. Про 
українське національне шкільництво в ній жодним словом не 
згадувалося. 

Загалом, із вищенаведених фактів стає очевидним складне 
становище національної освіти українців Галичини в умовах відсутності 
власної державності. На противагу утискам української культури 
свідома громадськість проводила активну просвітницьку роботу, 
об’єднавши свої зусилля в діяльності численних товариств та 
громадських організацій. Осередки “Рідної школи”, “Просвіти”, 
“Читальні”, ”Січі”, “Лугу”, “Соколу”, “Пласту”, “Каменярів”, хорові й 
драматичні гурти, засновані навіть у найвіддаленіших селах краю, 
заповнили прогалину в освіті українців та відіграли неабияку роль у 
процесі  формування їхньої національної свідомості. Завдяки 
патріотизму та активній діяльності української інтелігенції, 
представники якої наполегливо боролися за право дітей навчатися і 
виховуватися рідною мовою, у краї відбувалося національне виховання 
та становлення української системи освіти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Пеленський Є. Сучасне українське середнє і високе шкільництво в Галичині й на 

Волині // 25-ліття товариства “Учительська громада”. – Львів, 1935. – С. 172. 
2 Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772-1939). – Івано-Франківськ, 1994. – С. 126. 
3 Промова нового міністра освіти // Нова зоря. – 1934 .– Ч. 17. – С. 3. 
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Іванський Р.Д. (Дніпропетровськ) 

 
ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ  

ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ ОСОБИ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 
(за матеріалами дослідження з проблем виховання молоді  

професора Григорія Ващенка) 
 
Український вчений, педагог, психолог, професор Григорій Ващенко у 

своїй праці “Виховний ідеал” доводить, що виховна праця педагога і 
виховний вплив середовища повинні зводитися до осягання ідеальної 
людини – українця, громадянина, життєвою метою якого буде 
служіння Богові й Україні.  

Аналізуючи творчу спадщину відомого українського вченого в 
контексті національного виховання, відродження української 
духовності, глобальної морально-екологічної кризи сучасної цивілізації, 
робимо висновок про важливість, доцільність, необхідність 
застосування творчої спадщини Григорія Ващенка в сучасному 
навчально-виховному процесі учнівської та студентської молоді. 

 
Незалежна Українська держава вкрай потребує відродження 

української духовності нації, її традиційних рис, характерних для 
українського народу протягом його історичного буття. Відродити 
українську духовність покликана, зокрема, така виховна система, яка 
своїм корінням сягає в глибину віків і спроможна відживити завмерлі 
клітини людської душі, видобуваючи з її глибоких шарів те 
незнищенне, що було закодовано в духовних генах людського роду. 

Духовний розвиток людини, формування її світоглядних позицій 
нерозривно пов’язаний з розвитком мислення і моральним вихованням 
особи. 

В Україні, як і в інших країнах світу, історично склалася своя 
система виховання, яка максимально враховує національні риси і 
самобутність українського народу. У широкому розумінні “національне 
виховання” – це цілеспрямована система формування й розвитку 
почуття національної свідомості, гідності. Вона включає в себе 
краєзнавство, народознавство, історичний поступ народу. 

Починаючи з ХV ст. учені Острозької академії І. Вишенський, 
П. Беринда, З. Копистенський, К. Ставровецький вважали за благо 
національне виховання молоді. 

Українські педагоги-просвітники Ф. Прокопович, М. Смотрицький, 
І. Гізель  обстоювали національне навчання та виховання на основі 
національних цінностей, народної культури, традицій. На думку 
П. Білецького-Носенка, К. Ушинського, М. Максимовича, 
І. Метлинського, І. Вагилевича, Д. Яворницького важливими засадами 
педагогічного впливу на особистість є засоби народної мудрості. 

Актуальність питання національного виховання не втратилися й до 
сьогодні. Дослідник етнопедагогіки М. Стельмахович національне 
виховання розумів через контекст народної педагогіки. За словами 
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О. Вишневського національне виховання – це серцевина свідомості 
кожної нації, її інтелектуально-культурний орієнтир, що не дає схибити 
індивідові, втратити почуття патріотизму, етики й естетики. 

Народознавець, професор С. Стефанюк зауважує, що національне 
виховання – це ставлення людини до себе, до свого майбуття, майбуття 
нації через пам’ять про минуле. А пам’ять є законом належності до 
свого покоління з висновком щодо пройденого народом шляху1. 

У педагогічній спадщині Г. Ващенка, В. Сухомлинського 
простежується думка про те, що, власне, духовна діяльність, 
безпосередній вплив на можливість повного вияву загальнолюдської 
заданості, спрямовує на пошук власного “я”, є орієнтиром на 
самоосмислення нових гуманних цінностей, які сприймаються для 
майбуття як новий зразок і висуватимуться новими поколіннями 
перспективним самовизначенням (як вища людська цінність – ідеал 
гуманності). 

Основним завданням нашої статті є аналіз основних педагогічних 
ідей професора Г. Ващенка у питанні виховання української молоді, 
мета – довести важливість, доцільність, необхідність застосування 
творчої спадщини вченого у сучасному навчально-виховному процесі 
учнівської та студентської молоді. 

Український вчений, педагог, психолог, професор Григорій Ващенко 
у своїй праці “Виховний ідеал” доводить, що виховна праця педагога і 
виховний вплив середовища повинні зводитися до осягання ідеальної 
людини – українця, громадянина, життєвою метою якого буде служіння 
Богові й Україні. 

Значні зміни в житті народу ведуть за собою й зміни в його виховній 
системі, і в першу чергу, у виховному ідеалі. Чи є відчутні зміни в 
освітянському житті незалежної України? Чи віднайшли і чи 
реалізується виховний ідеал у сучасній школі? Чи має місце в нашій 
країні боротьба різних педагогічних течій?  Основною проблемою 
кожної педагогічної системи – зазначає Г. Ващенко – є виховний ідеал 
як мета виховання. Від того, як розв’язується ця проблема, залежить 
розв’язання таких проблем, як система освіти й виховання, зміст і 
методи навчання тощо. 

У свою чергу виховний ідеал того чи іншого народу залежить від 
його державного устрою, світогляду, релігії й моралі, від рівня розвитку 
культури, від його національних властивостей2. 

В основу педагогічних систем різних європейських народів із 
урахуванням специфічних національних рис покладено євангельський 
ідеал людини, що має на собі печать вічності. Він не залежить від умов 
часу, не змінюється у зв’язку зі змінами в політичному й соціальному 
житті народів – має вселюдський характер, є керівництвом у житті й 
поведінці всіх людей, незалежно від того, у якій країні вони живуть, до 
якої нації належать. 

                                           
1 Стефанюк С. К. Практичне народознавство. – Харків, 2002. – С. 11. 
2 Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – Т. 1. – С. 11. 
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Загальноєвропейський виховний ідеал, як і вся європейська 
культура, має два джерела: класичну греко-римську культуру і 
християнство. 

Природно-естетичний світогляд стародавніх греків подавав ідеальну 
людину як гармонійно розвинену, котра має здорове і гарне тіло та 
високі властивості духу. Християнство, що прийшло на зміну 
поганському світові, не відкинуло зовсім вчення великих грецьких 
філософів (Арістотель, Платон, Сократ), але переробило в дусі 
євангельської науки. В основу моралі воно поклало любов до Бога й 
ближнього, принесло вчення, на відміну від греко-римської культури, 
про високу гідність людини незалежно від її матеріального, соціального 
стану й національності. 

Нові віки внесли в розуміння ідеалу людини нові елементи: людина 
має знати світ, у якому вона живе (Ян Амос Коменський, Руссо). Метою 
виховання є, в першу чергу, не підготовка фахівця в тій чи іншій галузі 
практичної чи теоретичної діяльності, а високий і нормальний розвиток 
природних властивостей людини. Така розвинена людина зуміє потім 
оволодіти будь-яким фахом. 

Г. Ващенко зазначає, що характерна риса поглядів педагогів нового 
часу на ідеал людини полягає в тому, що вони підкреслюють 
гармонійність і всебічність розвитку ідеальної людини, а також те, що 
спочатку треба виховувати людину, а вже потім фахівця1.  

У ХІХ ст. європейська педагогіка приділяла більше уваги вихованню 
в людині практицизму, техніцизму, матеріалізму (Кершенштайнер, 
Дьюї). Теоретичні знання даються лише остільки, оскільки вони 
допомагають оволодіти фахом. Знання теоретичні, на думку Дьюї, 
мають значення у тому випадку, якщо вони використовуються на 
практиці. 

На нашу думку, протягом ХХ ст. у педагогіці щодо інтелектуального 
виховання сформувалося дві течії. Одна з них на перше місце ставить 
фахову підготовку, озброєння молоді знаннями і навичками, потрібними 
в практичній діяльності. Підкреслюючи значення фахової підготовки, 
німецький педагог Кершенштайнер визнавав за вище благо державу,  а 
школа, на його думку, у першу чергу, має підготувати для держави 
потрібних їй фахівців. Друга – на перше місце ставить загальну освіту і 
вироблення матеріалістичного світогляду.  

На початку третього тисячоліття наука досягла нечуваних раніше 
висот: хімічні технології, мікроелектроніка, будівельна індустрія, аудіо-
візуальні системи, комп’ютери фантастично вдосконалили наш побут, 
збільшили комфорт, зробили можливим отримання інформації з будь-
якого куточка земної кулі і разом з тим погіршили екологію, розділили і 
духовно спустошили людей, розвинули до жахливих розмірів 
смертельні види зброї, не давши ніякої позитивної мети до існування. 
Перспективи подальшого прогресу прикладної науки ставлять під 
загрозу існування людства. Характерною особливістю людства нашого 

                                           
1 Там само. – С. 90. 
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часу є відчуття безсилля, депресія, байдужість одних, цинізм, 
жадібність, озлобленість, горлохватство інших; щоденні катастрофи 
природного характеру, збройні конфлікти, зумисне організовані вибухи 
та пожежі. Homo sapiens, людина розумна, озброєна знаннями, 
розграбувала, змарнувала багатства природи, отруївши навколишнє 
середовище, придатне для життя. Здавалось би, цивілізація прагне 
зробити все для блага людини, а в підсумку виходить на гірше. Джерело 
глобальної екологічної катастрофи, на думку світових вчених, очевидне 
і відоме всім – наша господарська діяльність, спрямована на 
задоволення матеріальних потреб людей за рахунок все більшого 
освоєння природи. Головною причиною, що привела людство до межі 
глобальної екологічної катастрофи, є бездуховність нашої цивілізації. 
Єдине, що може врятувати людство від зловживання науково-технічним 
прогресом – моральні почуття. На сьогодні чимало вчених, релігійних 
діячів, морально високорозвинених членів суспільства шукають і 
пропонують шлях виходу із такого стану через духовне відродження, 
моральне очищення людства. На жаль, прозріння йде повільно, болісно, 
недовірливо, боязко. 

У розвитку моральності велику роль може і повинна відіграти 
релігія. Власне, спілка науки та релігії може допомогти подолати 
екологічну і морально-етичну кризу, у якій опинилася сучасна 
цивілізація. Ніхто на сьогодні, крім церкви, вичерпно і послідовно не 
займається проблемами виховання, збереження й піднесення людського 
духу, тож варто максимально використати цей досвід і знання для 
розв’язання проблеми морального виховання. Озброєний розумом, а не 
серцем, наповнений теоріями, гіпотезами, кодексами, законами 
сьогоднішній фахівець-раціоналіст може принести багато лиха і 
нещастя. Перш за все це стосується тих людей, які мають справу з 
колективом,  народними масами, наприклад, лікар, юрист, політик. 
Раціоналізм без моралі, обґрунтований логічно, власне, і призвів до 
такого стану наше суспільство і людей у цілому: маємо технічно 
високорозвинену цивілізацію, котра знаходиться в глибокій морально-
екологічній кризі. Тому, на думку вчених світу, на сьогодні потрібна 
нова наукова парадигма, котра виключає протиставлення ідеального, 
духовного матеріальному, припускає спілку між наукою та релігією1. 

Для педагогів, науково-педагогічних працівників важливими, 
актуальними, на нашу думку, постають ідеї Григорія Ващенка щодо 
виховання української молоді. Учений справедливо зазначає, що метою 
виховання сучасної української молоді є гармонійний розвиток людини, 
тобто не розвиток усіх властивостей до однакового рівня, а певну 
цілість, при якій кожна здібність посідає в особі те чи інше місце в 
зв’язку з роллю її в нашому житті й діяльності. Такою властивістю 
українця є безмежна відданість Богові й Батьківщині. Служба Богові та 
Батьківщині передбачає відповідний світогляд, добру фахову підготовку 

                                           
1 Тихоплав В. Ю., Тихоплав Т. С. Физика веры. – Санкт-Петербург: ИД "Весь", 2002. – 

С. 34. 
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й розвинені формальні здібності інтелекту. Розвиток цих властивостей, 
світогляд, побудований на християнських засадах, – суть виховання 
української молоді. 

Виховний ідеал, котрий зводиться до гасла – служба Богові та 
Батьківщині, передбачає морально-релігійне виховання. Історія 
показала, що справжня мораль може бути побудована лише на 
релігійних засадах. Мораль, побудована на засадах користі, щастя тощо 
перестає бути справжньою, бо формує врешті-решт егоїста.  

Риси моральної людини, розкриті в Євангелії, відбиті в наших 
традиціях: гуманізм, чуйне ставлення до людини не лише на словах, а й 
на ділі, патріотизм на християнських засадах. Слід виховувати в молоді 
свідомість власної людської гідності, на основі чого виробляється 
правдивість, вірність даному слову, чесність. З моральним вихованням 
тісно пов’язано виховання волі й характеру, а разом з ним 
принциповості, здатності чітко ставити перед собою певну мету. 
Розумна впертість у досягненні мети, наполегливість – це неодмінні 
риси людини з волею і характером, людини котра вміє володіти собою; 
стримана, не піддається випадковим емоціям та афектам1. 

Одним із важливих завдань навчального закладу є естетичне 
виховання, що включає естетику побуту, любов і розуміння краси 
природи, здоровий смак щодо творів мистецтва. Естетичне виховання 
передбачає не лише сприймання прекрасного, а й культуру інтелекту. 
Не можна визнати цілком культурною людиною того, хто не знає нічого 
з історії грецького мистецтва, не має уявлення про Бетховена, Моцарта, 
Чайковського, не може сприймати краси їхніх творів. Школа повинна 
розвивати творчі мистецькі здібності тих, хто вчиться. Мистецька 
творчість навіть за відсутності великих природних здібностей є 
джерелом моральної втіхи; крім того, людина, котра сама може щось 
створювати в галузі того чи іншого мистецтва, глибше розуміє 
мистецькі твори, ніж людина, яка зовсім не володіє технікою творчості. 
У цілому основне в галузі мистецького виховання – виховання смаку й 
розуміння свого рідного мистецтва2. 

Фізичне виховання молоді – це не тільки виховання атлетів, а 
насамперед виховання здорового способу життя, а у зв’язку з 
вихованням інтелектуальним і моральним, тіло людини – це спритне і 
міцне знаряддя духу, бо ж  основне в людини – дух. 

Окремо слід сказати про виховання в молоді чесності й пристойності 
в особистій поведінці та у ставленні до інших людей. В основі 
зазначених рис має лежати християнське ставлення до людини: щира 
пошана до неї як до образу й подоби Божої, незалежно від того, який її 
матеріальний, соціальний стан. Звідси – доброзичливість, уважність, 
щирість, пошана до старших. Така поведінка сприяє добрим стосункам 
між людьми, робить спілкування з ними джерелом чистої радості, 
однією з передумов дружної співпраці людей для загального добра3. 

                                           
1 Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – Т. 1. – С. 186. 
2 Там само. – С. 187. 
3 Там само. – С. 188-189. 
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Таким чином, поставлені завдання можуть бути здійснені через 
морально-релігійне, національно-патріотичне, інтелектуальне і фізичне 
виховання молоді. Відповідно до цього має бути побудована система 
педагогічного процесу. Єдність педагогічного процесу відповідає 
єдності психіки людини і стає однією з умов гармонійності її. Методи 
виховання повинні відповідати психічним, природним властивостям 
українця. 

Виховний процес національної мудрості є глибший, ніж колишнє 
"матеріалістичне", "цілеспрямоване" виховання.  Національна система 
виховання реалізовує моральні цінності як найвищі духовні надбання 
народу, це складник суспільної педагогіки й спосіб прилучення 
індивідів до творення загальнолюдських культурних надбань. Адже 
національне виховання створюється на культурно-історичному досвіді, 
на багатовікових духовних надбаннях, що містять у собі повагу до 
людини, увагу до природи і Всесвіту та є виявом гуманістичного 
спрямування. Гуманність національної педагогіки ґрунтується на ідеях 
національного світогляду, філософії, ідеології. Проблема гуманного 
порядку життя на землі має можливість розв'язатися через сприйняття 
навколишньої дійсності в культурно-педагогічній спадщині, мудрості 
поколінь. Культурно-педагогічна спадщина фіксується через пам’ять, 
слово, спілкування, побут, традиції, обряди, формується через 
самосвідомість, стає потребою у самовизначенні, самоутвердженні1. 

Творче використання педагогічних ідей Григорія Ващенка 
педагогами України, котрі переймаються проблемою українського 
національного виховання і прагнуть відродити духовність у серцях 
молодого покоління, дасть змогу заповнити важливу педагогічну 
щілину, яка утворилася через кількакратний геноцид української 
інтелігенції, педагогічних кадрів; поповнити педагогіку новими 
науковими дослідженнями в площині людського духу нашої епохи – 
епохи відродження духовної людини. 

Виховний ідеал – це образ ідеальної людини, на який має 
орієнтуватися педагог у розв’язанні головного завдання національного 
виховання молоді – формування християнського світогляду, доброї 
фахової підготовки, розвитку формальних здібностей інтелекту, котрі 
були б поставлені на службу Богові та Батьківщині; формування таких 
взаємини між людьми, які б відповідали прогресові цивілізації і 
водночас запобігали її катастрофі.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Стефанюк С. К. Практичне народознавство. – Харків, 2002. – С. 12. 
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Дояр Л.В. (Кривий Ріг) 

 
ОСВІТА УСРР ТА ЇЇ РОЛЬ  

У ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
(на матеріалах першої половини 20-х рр. ХХ ст.) 

 
Стаття присвячена початковому етапу освітянського будівництва 

в УСРР. Питання розглядається у принципово новому для вітчизняної 
історичної науки контексті денаціоналізації українського народу. 
Автор відстоює думку, що короткочасне (протягом 20-х років) 
існування автономної від радянської Росії системи освіти не стало 
фактором національного відродження України, а перетворилось на 
дієвий чинник  комуністичної політизації українського народу. 

 
Освіта як визначальний фактор духовного життя суспільства завжди 

перебувала у колі пріоритетних напрямків наукових досліджень. За 
радянських часів стосовно періоду, що розглядається, канонічною стала 
праця Г.І.Ясницького1. До послуг сучасних вітчизняних істориків – 
реабілітовані наукові праці, зокрема монографії С. Сірополка, 
Г. Ващенка2.  

В останні роки історію радянської освіти міжвоєнного періоду 
досліджувало чимало науковців. Активно розробляється проблема 
виховання безпритульних дітей; вивчаються методичні новації, що 
застосовувалися в системі освіти УСРР у 20-х рр.3 Організації 
навчально-виховного процесу у зазначений період присвячені праці 
В.В.Липинського, І.Л.Лікарчука4. Науковець М. Виговський дослідив 
номенклатурний склад культурно-освітніх закладів УСРР 20-х рр., 
опрацював щоденники відомого політичного діяча України С. Єфремова 
і, тим самим, розширив першоджерельну базу дослідження даної теми5. 

                                           
1 Ясницький Г. І. Розвиток народної освіти на Україні (1921 – 1932). – К.: Вид-во Київ. 

Ун-ту, 1965. – 256 с. 
2 Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наук. думка, 2001; Ващенко Г. Виховний 

ідеал. – Полтава, 1994. 
3 Виноградова-Бондаренко В. Є. Виховання безпритульних дітей в Україні 20-х рр. 

ХХ ст.: Дис. ..канд. пед. н. – К., 2001; Іщенко І.В. Здобутки і прорахунки у боротьбі з 
аномаліями суспільства в Україні періоду непу (1921-1928) // Грані. – 2003. – № 3. – С. 29-
31; Паращевіна О.С. Місце безпритульної дитини в соціально-економічних процесах 
України на початку 20-х років ХХ ст. // Грані. – 2003. – № 3. – С. 34-37; Лукьянова В. А. 
Розвиток експериментальної педагогіки в Україні (20-30-рр. ХХ ст.): Дис…канд пед. н. – 
Харків, 2002; Палюх З.А. Методи заохочення і покарання у навчально-виховному процесі 
загальноосвітніх шкіл України (20-ті рр. ХХ ст.): Дис…канд. пед. н. – К., 1999. 

4 Липинський В. В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті рр.: 
Дис…докт. іст. н. – Донецьк, 2001; Лікарчук І. Л. Міністри освіти України: В 2-х т. – К.: 
Видавець Ешке О.М., 2002. – Т. 1: 1917-1943 рр. – 328 с. 

5 Виговський М. «Щоденники» академіка Сергія Єфремова: джерело вивчення 
номенклатури культурно-освітніх установ України 1920-х років // Пам’ять століть. – 2003. 
– № 6. – С. 81-91; Виговський М. Ян Ряппо: реформатор системи освіти в Україні 1920-х 
років // Пам’ять століть. – 2004. – № 2. – С. 79-89. 
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Та, незважаючи на розмаїття наукових праць, початковий етап 
освітянського будівництва в УСРР, на наш погляд, розглядається 
однобічно, здебільшого на тлі більшовицької політики українізації. Між 
тим, явище потребує розширення меж дослідження. Становлення 
радянського освітянського простору в Україні, на нашу думку, слід 
вивчати як процес денаціоналізації українського народу в контексті 
переродження його духовності і ментальності. До речі, запропонований 
ракурс дослідження додає нюансів до “більшовицького феномена” 20 – 
30-х рр. (перемога пролетарської ідеології у селянській країні), про який 
нещодавно писав історик М. А. Журба1. 

Опрацювавши першоджерела та наявну літературу з даної теми, ми 
переконалися, що становлення системи освіти в УСРР апріорі 
передбачало денаціоналізацію України. Існування автономної схеми 
народної освіти, розробленої наркомом Г. Гриньком, не могло завадити 
цьому процесові, бо переслідувало зовсім інші цілі, а саме: створення 
“на швидку руку” національного робітничого класу, перетворення 
селянської України в республіку пролетаріїв. Як справедливо зазначає 
І.Лікарчук, антиленінської спрямованості у діяльності Г. Гринька не 
було, хоча вождь і писав, що Гринько “пересобачив до глупоти”2.  

Освітянська концепція Г. Гринька, на наш погляд, перетворилася на 
провокуючий чинник соціально-політичного життя України. З одного 
боку, прийняття автономної схеми освіти свідчило про національну 
спрямованість Г. Гринька як керівника Наркомосу і логічно передувало 
запровадженню політики українізації, а подальша розбудова цієї 
системи стала продовженням останньої. З іншого – специфіка системи 
освіти УСРР грунтувалася на принципах, що руйнували тогочасні 
національні пріоритети (хліборобський світогляд, християнську 
моральність, селянську ментальність) і натомість запроваджували нові 
цінності, “уособлені” комуністичною ідеологією. 

У запропонованому нами контексті суттєвими недоліками схеми 
освіти УСРР були три речі: 1) рання професіоналізація; 2) ліквідація 
академічної вищої освіти, надання технікумам статусу вищих 
навчальних закладів; 3) значна кількість виховних суб’єктів.  

У справі денаціоналізації українського народу дві перші засади 
зіграли істотну роль: революційна руйнація ланок і змісту освіти, 
скорочення обсягу вивчення загальнотеоретичних дисциплін, 
безумовно, створили вакуум у процесі набуття знань. Останній був 
швидко заповнений класово-корисною інформацією, що сприяло 
комуністичній політизації українського суспільства. 

Третя із названих нами засад значно прискорила процес 
комуністичного виховання українського суспільства, бо, на противагу 
Росії, в Україні до суб’єктів виховання було віднесено не тільки школу, 
а й інші заклади соціального виховання та дитячий комуністичний рух. 

                                           
1 Журба М.А. Громадські об’єднання українського села: етнонаціональні та 

міжнародні аспекти діяльності (20-30 рр. ХХ ст.). – Автореф…докт. іст. н. – Донецьк, 
2003. – С. 3. 

2 Лікарчук І.Л. Назв. Праця. – С. 133, 141. 
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В умовах браку комуністичних педагогічних кадрів більшовики 
отримали можливість розширити межі свого виховного впливу на 
українське суспільство і через те у рекордний термін досягли бажаного 
результату. 

Фундаментальною основою системи освіти в УСРР стала її рання 
професійна зорієнтованість. Реалізація цього стрижневого принципу 
освітянського будівництва передбачала скорочення 
загальнотеоретичних дисциплін. І тут на допомогу прийшла західна 
методична “знахідка”: безпредметне навчання шляхом так званих 
“комплексів”.  

На нашу думку, комплексна система навчання, що діяла в УСРР з 
1922 по 1931 рр., безпосередньо сприяла комуністичній політизації 
системи освіти і через те перетворилася на дієвий чинник 
денаціоналізації українського народу.  

Слід підкреслити, що вплив комплексної системи навчання на 
організацію комуністичного виховання у закладах освіти УСРР 20-х рр. 
в історичній науці до цих пір ще не досліджувався. Ми вважаємо, що 
саме “комплекс”, як організація навчального процесу, створив усі умови 
для швидкої політизації школи у потрібному радянській владі 
комуністичному дусі.  

На перший погляд, комплекс не порушував творчі права учителя, не 
зазіхав на його фахову самостійність. У “Комплексній системі навчання 
в освітленні Київської філії Наукпедкому” говорилось, що “кожний 
комплекс можна розробляти любим методом і любою формою”1. 
Київська філія Наукового педагогічного комітету, обговорюючи на 
своєму Пленумі комплексну систему навчання, роз’яснювала  
“широким колам учительства”, що комплексність у радянській школі не 
метод роботи, а “певний спосіб планіровки матеріалу”, вибір же 
матеріалу для комплексу повинен диктуватися “необхідністю підібрати 
життьовий і цінний матеріал”, на якому стане можливим розвиток 
“психо-фізичних функцій” дитини в “життьовому напрямку”; учителям 
рекомендувалось у якості “привода для організації комплексу” 
використовувати “події шкільного і взагалі соціального життя”2.  

Між тим, Головне управління соціального виховання (Головсоцвих) 
УСРР протягом досліджуваного періоду підготувало кілька видань 
“Керівництва із соціального виховання”. В одному з таких зразок 
комплексної програми для трудової 7-річки займає майже 120 сторінок 
дрібного друку!3 Уніфікована за концентрами програма мала однакові 
розділи для всіх років навчання, учителям пропонувалися не тільки 
плани, а й основні думки. Кожен розділ комплексу ділився на три 
частини: природа, праця, суспільство. Однак цей поділ був умовним, бо 

                                           
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі 

ЦДАВОВ України), ф. 166, оп. 4, спр. 347, арк. 77. 
2 Там само, арк. 2, 79. 
3 Руководство по социальному воспитанию. – Изд. 4-е, перер., Главсоцвос 

Наркомпроса УССР: Гос. Изд. Украины, 1924. – С. 151-263. 
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кожна частина складалася із класово-корисної інформації, а не 
справжніх наукових знань.   

Так, розділ “Жовтнева революція” у частині “Природа” вивчався за 
таким планом: кольори і фарби прапора, плакатів; музичні звуки 
оркестру, хору, галас натовпу. У частині “Праця” цей розділ вивчав: 
святкове вбрання школи прапорами, портретами, гаслами, малюнками, 
аплікаціями; революційні пісні і вірші; підготовку до організованого 
руху в загальношкільному святі; участь у маніфестації 7 листопада. 
Прямий і зворотний рахунок у межах десятка вивчався лише 
наостанок!1 

Розділ “Кривавий тиждень (тиждень революційних вождів і пам’ять 
загиблих товаришів)” у частині “Праця” передбачав: виготовлення 
траурних плакатів, вивчення траурних пісень, віршів пам’яті Леніна, 
знайомство з його дитинством; участь у загальношкільному траурному 
дні і громадській траурній маніфестації; участь у створенні “куточку 
Леніна”. Частина “Суспільство” становила “теоретичну основу” частини 
“Праця”: слід було вивчати теми: а) Ленін – революціонер, комуніст, 
захисник робітників і селян; смерть Леніна, коротка його біографія; 
б) цар і робітники 9-22 січня 1905 р.; в) Роза Люксембург і Карл 
Лібкнехт, знайомство з портретами і біографією (головна думка – день 
їх смерті – день трауру для робітників усіх країн)2. 

Розділ “Червона армія” у частині “Праця” мав навчити учнів 
розповідям і віршам про минуле і теперішнє Червоної Армії, 
підготувати їх до участі в загальному святі її річниці, інсценуваннях; у 
частині “Суспільство” діти мали засвоїти, що червоноармієць є 
захисником дітей і бідняків, вивчити біографічні відомості про 
т.Троцького як творця Червоної Армії, отримати короткі відомості про 
подвиги Червоної Армії, участь у боях у районі їх села й округу3. 

Відсутність національної зернини у комплексах простежується на 
розділі “Т.Г.Шевченко і Лютнева революція”. Вивчення останнього у 
частині “Праця” передбачало, що учні будуть готуватися до 
Шевченкового свята (вивчатимуть його вірші, музичні п’єси на слова 
Шевченка), ознайомляться з його біографією, підготують плакати, 
малюнки, створять куточок Т.Шевченка; у частині “Суспільство” діти 
мали розглянути картинки минулого (кріпосництво у рідному селі із 
розповідей літніх людей), а учитель мав їм пояснити, що Шевченко – 
борець проти царя і поміщиків; Лютнева революція – це початок 
здійснення заповідей Т.Шевченка; вивчення частини пропонувалося 
закінчити антирелігійними бесідами про масницю4. Як бачимо, жодного 
натяку на українську ідею у творчості Т. Шевченка у цьому комплексі 
ми не знаходимо, слова “Україна”, “український”, “українці” взагалі не 
фігурують. 

                                           
1 Руководство по социальному воспитанию… – C. 152. 
2 Там само. – С. 154. 
3 Там само. – С. 155, 163. 
4 Там само. – С. 155. 
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Суспільно-корисним змістом насичувалися будь-які комплексні 
програми. Так, план комплексу “Пральня”, що був розрахований на 4 
групу дитячого будинку ім. Т.Г.Шевченка, включав у себе розмову 
“Культурно-освітня робота у пральні”!1 

Комплексна система навчання дозволяла учням “відволіктись” від 
“надмірної” науковості і занурювала їх у проблеми суспільства, у першу 
чергу, політико-ідеологічні. Недарма вчителів, що не сприймали 
“комплекси”, вважали ворогами радянської влади, називаючи їх 
контрреволюціонерами. “Вчителя, – писав О.Шумський, – опреділяли 
що до належности до радянської влади по тому, який метод він 
провадить в школі. Як радянський метод навчання, то, так би мовити, 
наш вчитель, а як заперечує проти комплексної системи, то він 
контрреволюціонер”2. 

Крім того, “комплекс” маскував наукову неспроможність, 
малоосвіченість на швидку руку підготовлених радянських 
педагогічних кадрів (щоб ліквідувати гостру їх нестачу О.Шумський 
навіть ввів екстернатну форму отримання педагогічної освіти), 
слабкість матеріальної бази шкіл. Натомість створювались унікально 
сприятливі умови для привнесення у школу політики, причому 
захоплюватися політикою можна було, не ризикуючи відстати з 
предмета чи не виконати обов’язкову навчальну програму, чого в усі 
часи боялися вчителі. 

На принципах комплексного навчання були створені перші 
україномовні соціалістичні підручники, зокрема, “Читанка” для 
старших класів, що вийшла у 1924 р., “В боротьбі” (автори Г. Винник, 
А. Панов, М. Плевако), “Шляхом життя” (автори Я. Чепига, Б. 
Якубовський)3. Як зазначав історик О. П. Кондратюк, “перевагою цих 
книжок була класова загостреність їх змісту, підпорядкованого одній 
меті – виховати у школяра правильне розуміння громадського життя як 
боротьби класів, викликати в них ненависть до гнобителів, виховати 
повагу і любов до пролетаріату, його вождів, радянського устрою”4.  

Як бачимо, “комплекс” своїм “демократизмом” у пошуках 
навчальних тем сприяв проникненню в школу більшовицької політики 
та забезпечував насичення наукових знань потрібними владі 
ідеологічними штампами. Виходячи із цього, стає зрозумілим, чому 
комплексна система навчання була введена саме у 1922 р., коли, 
внаслідок запровадження непу, більшовицька диктатура ідеологічно 
похитнулась. 

У лютому 1922 р. нарком освіти УСРР Г. Гринько писав, що 
відбулася зміна “загального тону масової психіки”: слово товариш 
демонстративно замінюється на громадянин, з’явилися “реставраційні 

                                           
1 ЦДАВОВ України, ф. 166, оп. 3, спр. 905, арк. 28-31. 
2 Лікарчук І. Л. Назв. Праця. – С. 186. 
3 Кондратюк А. П. Нравственное воспитание учащихся в процессе обучения (Из 

опыта школ Украины ССР. 1917-1941 гг). – К.: Фото-печатная лаборатория УПК УСХА, 
1971. – С. 25. 

4 Там само. 
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відчуття”, “інерція думки і почуттів”, які одними сприймалися із 
радістю і полегшенням, а в інших викликали гіркоту і страждання1.  

Аналізуючи процес комуністичної політизації закладів соціального 
виховання УСРР у І пол. 20-х років ми переконалися в тому, що 
радянська влада взяла твердий курс на перетворення всього навчально-
виховного процесу у вирішальний чинник комуністичного виховання. 
Відповідальними за морально-політичне виховання підростаючого 
покоління разом із політичними інститутами (партія, комсомол, 
піонерія, жовтенятство) стали й заклади освіти. У період, що ми 
розглядаємо, тривав пошук шляхів щодо їх політизації. Існування 
автономної системи освіти в УСРР не виходило за межі ідеї 
комуністичної політизації суспільства і тому не могло стати перепоною 
на шляху денаціоналізації українського народу. Гальмуючим фактором 
процесу політизації, безумовно, був неп, що відродив капіталістичну 
систему цінностей. 

У цілому, принципове значення для функціонування автономної 
системи освіти УСРР мали речі, що взагалі звільнялись від 
національного змісту (як тут не згадати сакральну радянську формулу 
про “Національне за формою, соціалістичне за змістом”!), як:  

1) створення закладів соціального виховання, узгодження 
програми їх діяльності із загальними цілями комуністичного 
будівництва;  

2) позавікова уніфікація виховного процесу шляхом 
запровадження системи позашкільного навчання, що пом'якшувало 
світоглядний розрив між поколіннями і сприяло денаціоналізації та 
комуністичній політизації дорослого населення України;  

3) запровадження комплексного методу навчання, що звільнив 
навчальний процес від “позакласової науковості” й забезпечив 
прерогативне місце політично-корисним знанням.  

На закінчення слід зазначити, що проблема денаціоналізації України 
не втратила своєї актуальності навіть в умовах державної незалежності. 
Про формування денаціоналізованого образу жінки-пролетарки в УСРР 
у міжвоєнний період та використання цього образу в роки Великої 
Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) автор доповідав на ІІ Всеукраїнській 
науковій конференції “Україна напередодні та в роки Другої світової 
війни (1939–1945)”2. Проблемі денаціоналізації української духовності 
присвячена одна із попередніх праць автора3. У даній статті 
піднімаються лише окремі аспекти складного історичного процесу, що 
став реальністю у житті української нації вже на початку 20-х рр. ХХ ст. 

                                           
1 ЦДАВОВ України, ф. 166, оп. 2, спр. 133, арк. 128-129. 
2 Дояр Л. В. Жінка України в роки війни 1941-1945 рр. (наслідки комуністичної 

політизації і соціальної маскулінізації в УСРР) // Сторінки воєнної історії України: Зб. 
наук. статей/ НАН України. Ін-т історії України. – К., 2004. – Вип. 8. – Част. 2. – С. 158-
167. 

3 Дояр Л. В. Денаціоналізація духовності: «український варіант» // Сталий розвиток 
гірничо-металургійної промисловості. Матеріали міжнародної науково-технічної 
конференції, м. Кривий Ріг, травень 2004. Збірник доповідей. – Кривий Ріг: Мінерал, 2004. 
– Т. 2. – С. 220-221. 
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Безумовно, проблема потребує подальших досліджень неупереджено 
налаштованих науковців.  

 
 
 

Котелевський П.М. (Київ) 
 

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  

НА БОЙОВИХ ТРАДИЦІЯХ  
АРМІЇ ТА НАРОДУ 

 
У статті досліджується військово-патріотичне виховання 

особового складу Збройних сил України на бойових традиціях армії та 
народу. Автор переконаний, що покращення виховної роботи серед 
воїнів на звитяжних військових традиціях потребує саме життя. 

 
Здобуття Україною державної незалежності, процес творення її 

власних Збройних сил, їхня активна участь у миротворчих місіях 
багатьох країн поставили актуальні проблеми національного, 
патріотичного і військового виховання молоді на новий ступінь. 

Важливою частиною цієї багатогранної роботи є військово-
патріотичне виховання Збройних сил на бойових традиціях армії та 
народу. 

Ідея патріотизму має глибокі історичні корені. Вся історія життя 
народу свідчить про його героїчну боротьбу за свободу, за свою землю, 
за батьківщину. 

Сьогодні патріотизм характеризує ставлення особистості до своєї 
батьківщини, а також рівень соціальної зрілості громадянського 
суспільства. Патріотизм, як почуття, розвивається «в умовах і під 
впливом соціального середовища і є не лише глибоким по природі 
соціальним явищем, а й джерелом існування і розвитку суспільства, 
атрибутом життєдіяльності соціуму»1. 

Батьківщина, як і мати, у чоловіка одна й обов’язок кожного – бути 
готовим до її захисту. Ця думка народу закріплена в Основному законі 
держави. У Конституції України знайшли своє вирішення найбільш 
важливі принципові, загальні питання, пов’язані з обороною країни, з її 
безпекою. Так, ст. 65 Конституції України наголошує: «Захист 
Вітчизни, незалежності  та цілісності України, шанування її державних 
символів є обов’язком громадян України». 

Більш детально ці положення віддзеркалені в ст. 17 «Захист 
суверенітету і  територіальної цілісності України, забезпечення її 
економічної безпеки є  найважливішими функціями держави, справою 
всього Українського народу». 

                                           
1 Патріотичне і гуманістичне виховання військової інтелігенції і сутність, 

взаємозв’язок, стан, проблеми. – К.: Просвіта, 2003. – С. 12. 
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Оборона України, захист її суверенітету, територіальна цілісність і 
недоторканість покладаються на Збройні сили України. 

Народ зобов’язаний проявляти не тільки повсякденну турботу щодо 
зростання економіки і розвитку культурного життя, а й захисту 
держави, її Збройних сил. 

Готовність до захисту Вітчизни є призначенням патріотичного 
виховання у Збройних силах, його кінцевою метою. 

Патріотичне виховання народу, молоді, військовослужбовців за роки 
незалежності постійно вдосконалюється, набуває визначеності, системи. 

Це питання отримало розвиток у низці законодавчих нормативних 
актів. Головними документами є Конституція України, Закони України: 
«Про Збройні сили України», «Про загальний військовий обов’язок та 
військову службу», «Про оборону України», «Про увічнення перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», Укази президента України 
«Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного 
виховання молоді», «Про впорядкування присвоєння почесних 
найменувань військовим частинам і установам», «Про організацію 
шефства над кораблями Військово-Морських Збройних сил України, 
авіаційними частинами Військово-Повітряних Збройних сил України, 
аеромобільними військами Сухопутних військ Збройних сил» та інші. 

Крім законодавчих нормативних актів, міністр оборони Збройних 
сил України в своїх директивах, наказах, методичних рекомендаціях 
визначає чітке завдання органам з гуманітарних питань щодо організації 
військово-патріотичного виховання призовників та професійно-
психологічного відбору на призовних дільницях і обласних збірних 
пунктах. 

Інтегруючим початком повинна виступати ідея національно-
державного патріотизму, реалізація якої повинна пронизувати всі 
верстви населення і насамперед молодь.Видатний мислитель 
М.О. Бердяєв писав, що всі політичні досягнення залежать від 
національної свідомості в суспільстві і народі. «Народ повинен зробити 
гігантське напруження духу, щоб довести світові, що в нас є патріотизм, 
національна свідомість, гідність. Зрілість для світового життя і світової 
ролі буде прямо пропорційна свідомому громадському патріотизму»1. 

Патріотизм, любов до батьківщини пробуджує громадян до дії, до 
благородних вчинків, готовність до її захисту.  

Військово-патріотичне виховання молоді сприяє не тільки кращій 
підготовці її до лав Збройних сил, а й позитивно впливає на зняття 
напруги у зв’язку з призовом у Збройні сили, формує почуття гордості 
бути захисником вітчизни. 

В указі Президента України «Про Концепцію гуманітарного і 
соціального розвитку у Збройних силах України» одним із важливих 
завдань визначено виховання у військовослужбовців почуття 

                                           
1 Бердяев Н.А. Судьба России: опыт по психологии войны и национальности / 

Предисловие Л. Полякова. Репринт. произв. изд. 1918 г. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 12. 
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патріотизму, свідомості, відповідального ставлення до оволодіння 
військовими знаннями. 

Будівництво і розвиток Збройних сил базується на досвіді 
попередніх поколінь. Він формувався віками і склався у вигляді чітких 
форм і положень, котрі отримали назву «військовий обов’язок» і 
«бойові традиції». Військовий обов’язок – це традиція, сформована 
об’єктивними потребами захисту Батьківщини. На основі цих традицій 
формуються моральні почуття, принципи, норми стосунків між людьми, 
а також відношення громадян до своєї держави. 

Бойові традиції – це правила поведінки воїнів як у бою, так і в 
екстремальних умовах бойового навчання під час виконання 
миротворчої місії. 

Ще в епоху Київської Русі у воєнному житті воєначальників 
формувалися такі моральні якості, як військова честь, мужність, відвага, 
стійкість, висока військова майстерність. Відомі слова князя Святослава 
у зверненні до дружинників перед боєм з греками: «Від предків ми 
дістали у спадщину мужність собі, яка непоборна до цього часу була 
наша сила, і міцно бийтесь за своє спасіння! То не наш звичай втікати, 
вертатися додому. Або жити й перемагати, або славно вмерти, 
доказавши великого діла, як належить великим мужам!»1 

У народній пам’яті залишилися бойові дії українських козаків, які 
показували приклад хоробрості, взаємовиручки, готовності віддати 
життя за свободу і незалежність своєї землі. Законами козацького життя 
було «Один за всіх і всі за одного», «Борись до останнього», «Будь 
сильний і допомагай слабкішому». 

В суворі роки Великої Вітчизняної  війни, у боротьбі з фашизмом, 
коли поставало питання: життя чи смерть народові, нації, у воїнів 
проявилися такі якості як масовий героїзм, дружба і взаємовиручка, 
самопожертвування в ім’я перемоги над ворогом.  

Вікові традиції не пропали даремно. Вони передаються із покоління 
в покоління, наповнюються новим змістом. Пам’ять героїчних років 
боротьби за незалежність зобов’язує нас думати про майбутнє. А 
майбутнє – це наша молодь, яка виконує конституційний обов’язок 
служити в Збройних силах. 

Воїни незалежної України не тільки зберігають традиції минулого, а 
й зміцнюють їх, удосконалюють. 

Високі морально-бойові якості стають життєвим кредом 
військовослужбовця. 

Так, ст. 11 Статуту розкриває основні традиції, що існують у 
Збройних силах України: віддано служити українському народові; 
сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок; бути хоробрим, 
ініціативним і дисциплінованим; беззастережно виконувати накази 
командирів; як святиню оберігати бойовий прапор своєї частини; 

                                           
1 Крипякевич І., Гнатевич Б., Стефанів З., Думін О., Шрамченко С. Історія 

Українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.). – Львів: Світ, 1992. – С. 122-
123. 
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вдосконалювати свою виучку і майстерність; вести бойові дії 
ініціативно та наполегливо; виявляти повагу до командирів і старших. 

Така традиція, як готовність, не шкодуючи своєї крові і життя 
захищати і відстоювати свободу та незалежність рідної землі була і 
залишається священною бойовою традицією. 

Щоб перемогти ворога, необхідні мужність і героїзм, але цього  
недостатньо, потрібні і глибокі воєнні знання, уміння володіти бойовою 
технікою і зброєю. 

Щоб усі ці традиції активно впливали на кожного воїна, потрібна 
єдина загальна ідея. У свідомості воїна повинна існувати ідея: 
Батьківщина – Україна. Ця ідея духовно цементує суспільство і Збройні 
сили України, сприяє їхній цілісності. Вплив цієї ідеї на армію 
необмежений насамперед через духовні стрижні, властиві даному 
народу, тобто через правила, норми поведінки молоді, які історично 
склалися. 

Бойові традиції грунтуються на певних ідеях, цінностях, що мають 
відповідальні способи існування, форми проявлення. Бойові традиції 
пронизують уклад військового життя. Є традиції, які повинні 
виконувати обов’язково всі. Традиції покликані сформувати у 
військовослужбовців почуття гордості за свою батьківщину, її історію, 
окремі військові частини, героїв Збройних сил, видатних 
воєначальників. 

Воєнний дух виховується з народженням дитини: родина, 
суспільство, навчальні заклади, засоби масової інформації формують 
переконання щодо необхідності кожного громадянина держави 
готуватися до захисту її незалежності, захисту своїх батьків, близьких та 
рідних. 

Військове патріотичне виховання в процесі військової діяльності 
повинне формуватися всіма доступними засобами. При цьому слід мати 
на увазі, по-перше, що в основі взаємостосунків суспільства є 
матеріальні цінності, тому кількість бажаючих служити в лавах армії 
значно знизилась. По-друге, відсутність достатніх коштів і чіткої 
структури армії та її комплектування не дає змоги повністю перейти на 
контрактну систему. По-третє, новобранці привносять в армійське 
середовище деякі негативні традиції, норми поведінки, характерні для 
цивільного населення. 

У зв’язку з цим виникають досить серйозні проблеми виховання у 
воїнів Збройних сил рис, необхідних захиснику Вітчизни: любові до 
Батьківщини, до своєї землі, свого народу, готовності захищати державу 
тощо. 

У зв’язку з сучасним міжнародним становищем перед державою 
стоїть питання мати Збройні сили справжніх професіоналів, які повинні 
не тільки досконало володіти першокласною технікою та зброєю, а й 
мати високі моральні принципи виховання на національних та 
загальнолюдських цінностях. Це повинні бути патріоти, виховані на 
бойових традиціях армії, народу. 

Патріотичні почуття самі по собі у людини не виникають. Потрібна 
повсякдення копітка робота державних і військових 
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структур, а також громадських організацій. 
За період незалежності України накопичений певний досвід 

виховання військовослужбовців на бойових традиціях армії народу. З 
цією метою використовуються лекції, доповіді, бесіди, інформації, 
теоретичні конференції, наукові повідомлення, тематичні диспути.  

Необмежені можливості виховання військовослужбовця на бойових 
традиціях дає гуманітарна підготовка, інформаційно-пропагандистське 
забезпечення. Їх тематика дає змогу широко розкривати історичні 
шляхи боротьби народу, військових формувань за свою землю, за 
незалежність. В ході підготовки і проведення занять використовують 
технічні засоби, кіно або його фрагменти, відеозаписи, телебачення. 
Організовують зустрічі з ветеранами бойових дій, ветеранами частин, 
з’єднань, відвідуються музеї, місця історичних подій героїчної боротьби 
за незалежність, обговорюються книжки про героїв. 

Вихованню військовослужбовців на бойових традиціях армії, 
народу, формуванню високих патріотичних почуттів, любові до 
вітчизни, сприяють військові ритуали і насамперед прийняття 
військової присяги та коли виносять бойовий прапор. 

До прийняття військової присяги воїни вивчають історію Збройних 
сил, історію частини, з’єднання (об’єднання), історію військової 
присяги, бойового прапора, обов’язки військовослужбовців з 
Військових Статутів Збройних сил України, обов’язки громадян 
України. Знайомляться з героями війни, заслуженими офіцерами, 
сержантами, солдатами, частинами, з’єднаннями. Прийняття присяги – 
це дуже важливий психологічний і відповідальний  момент у житті 
молодої людини, яка присягає на вірність народу, дає клятву захищати 
вітчизну, своїх батьків, близьких та рідних. Почуття відповідальності за 
незалежність батьківщини залишається на все життя. 

У наш час військова присяга приймається в присутності батьків, 
близьких, рідних, подруг та друзів, а також місцевих органів влади, 
ветеранів частини, ветеранів Збройних сил, героїв Вітчизняної війни, 
шефів тощо. 

Так прийняття військової присяги надає цій події особливої 
урочистості і святковості, психологічно впливає не тільки на тих, хто 
дає клятву Вітчизні, а й на присутніх. 

Після прийняття військової присяги воїни демонструють свою 
фізичну силу, уміння володіти бойовою технікою та зброєю. 

Молодим людям притаманно обирати собі героя і намагатися 
наслідувати його ідеали, моральні і бойові якості. Тому велике значення 
має виховання високих патріотичних почуттів, любові до Батьківщини, 
пропаганда життя і діяльності революціонерів, видатних учених, 
військових діячів.  

Необмежену змогу для пропаганди бойових традицій, патріотичних 
почуттів у військовослужбовців мають заходи щодо підготовки і 
проведення «Дня захисника Вітчизни»; Дня визволення міст і сіл від 
фашистських загарбників, ювілейних дат, Дня перемоги і насамперед 
підготовки до свята 60річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні над 
фашистською Німеччиною 1941-1945 рр. 
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Такий підхід дає змогу, по-перше, більш чітко розкрити історичні 
події боротьби народу за незалежність, показати конкретний особистий 
вклад окремої особи. По-друге, формувати у воїнів повагу до героїчних 
подій минулого. 

Формуванню патріотичних почуттів, гордості за незалежність 
Збройних сил, за офіцерське звання, військову службу сприяє 
пропаганда Кодексу честі офіцера.  

Військово-патріотичному вихованню, зміцненню бойових традицій 
армії, народу сприяє культурно-дозвільна робота. У Збройних силах 
України працюють військові клуби, бібліотеки, музеї, кімнати частин 
тощо, які щодня проводять велику просвітницьку культурно-дозвільну, 
інформаційно-пропагандистську роботу. 

Важливою складовою військово-патріотичного виховання 
військовослужбовців є військово-шефська комісія з участю керівників 
закладів культури, мистецтва, творчих спілок і представників 
військових частин. Проводиться й інша патріотична робота щодо 
зміцнення та вдосконалення форм і методів пропаганди бойових 
традицій армії. 

Таким чином, підвищення рівня роботи щодо виховання воїнів на 
бойових традиціях армії потребує саме життя. 

Перебудова суспільства, завдання, що виникають у зв’язку з 
міжнародним становищем і внутрішнім життям держави, потребують, 
щоб Збройні сили України змогли гідно виконувати своє призначення 
по захисту незалежності держави, народу та виконанню миротворчої 
місії. 
 
 

Розвозчик П.І. (Біла Церква) 
 

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ  
ЯК СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИ 

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 
 
У статті розглянуто проблему розвитку творчих здібностей 

старшокласників у процесі взаємодії з іншими складовими –  
індивідуальними особливостями особистості, її світоглядними 
позиціями та морально-естетичними  якостями. Розмірковуючи над 
побудовою багатофункціональної методичної моделі розвитку творчої 
особистості, автор стверджує, що система розвитку творчих 
здібностей старшокласників має базуватися на складному механізмові 
взаємодії багатьох компонентів різних творчих методів навчання. 

 
Формування людини – громадянина було й залишається однією з 

найактуальніших проблем цивілізованого суспільства.  
У “Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті” 

наголошується, що громадянське виховання є одним із головних 
пріоритетів і має бути спрямоване на формування у дітей та молоді 
сучасного світогляду, ідей, поглядів, переконань, 
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заснованих на найцінніших надбаннях вітчизняної і світової культури1. 
Новій суверенній Україні потрібні нові люди, тобто такі її 

громадяни, які мають глибоко осмислену життєву позицію. Виховати 
таку особистість можна тільки за умови розвитку національної освіти, у 
якій система виховання і навчання грунтується на ідеях національного 
світогляду, народної філософії, на засадах родинного виховання, 
української етнопедагогіки, наукової педагогічної думки2. 

В основу концепції формування цілісної особи – громадянина 
України покладені ідеї Г.Сковороди, Т.Шевченка, К.Ушинського, 
С.Русової, А.Макаренка, В.Сухомлинського, Г.Ващенка та інших 
видатних українських мислителів. Ці ідеї є наріжним каменем наукової 
та педагогічної діяльності багатьох вітчизняних науковців, зокрема 
П.Кононенка, А.Погрібного, В.Скуратівського, Н.Волошиної, 
Г.Клочека, С.Жили, П.Щербаня, В.Каюкова, В.Цимбалюка, К.Плівачук 
та ін. 

Висока громадянськість  виявляється в таких рисах, як національна 
свідомість, гідність, честь, патріотизм, свідоме ставлення до праці, 
національна мораль і повага до людей інших національностей, гордість 
за свою батьківщину3. 

Формування цілісної особи – громадянина України неможливе без 
взаємодії таких складових: світоглядних та морально-естетичних 
якостей; індивідуальних особливостей особистості; творчих здібностей 
людини. Окремі аспекти означеної проблеми спробуємо дослідити в 
даній статті. 

На нашу думку, феномен, сутність творчих здібностей можна 
глибше осягнути на фоні взаємозв’язаних з ними понять: творчість, 
творча діяльність, творча особистість.  

Творчість як явище є предметом вивчення філософії, соціології, 
психології, мистецтвознавства, політології, економіки, педагогіки та 
інших наук. ХХ і початок ХХІ ст. відзначаються особливим 
зацікавленням феноменом творчості, творчої особистості, творчих 
здібностей. 

Філософи трактують творчість у максимально широкому 
історичному і практичному контексті, стверджуючи  її як спосіб буття 
людини4. 

Творчість – це дуже складне, суперечливе, багатогранне, 
великомасштабне, суспільно організоване явище, від якого залежить 
життя людства та кожної людини5. 

Український психолог  В.Клименко стверджує, що творчість – це 
процес народження нового, створення нових думок, почуттів, образів, 
які є безпосередніми регуляторами творчих дій людини1.  

                                           
1 Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті: Проект. – К., 2001. – 

С. 6. 
2 Каюков В. Виховуємо патріотів України. – Кіровоград, 2000. – С. 4. 
3 Щербань П. Національне виховання в сім’ї. – К.: Боривітер, 2000. – С. 175. 
4 Новіков Б.В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму. – К.,1998. – С. 7. 
5 Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості. – К.: ІЗМН, 1996. – С. 5. 
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Проблемі творчості першочергову увагу приділяв один із 
найвидатніших педагогів ХХ століття В.О.Сухомлинський: “Творчість є 
діяльністю, у яку людина вкладає немовби частинку своєї душі, і чим 
більше вона вкладає, тим багатшою стає її душа. Процес творчості 
характерний тим, що творець самою працею своєю і її наслідками 
справляє величезний вплив на тих, хто поряд з ним. 

Одухотворення й натхнення особистості породжує одухотворення й 
натхнення в душах інших людей. Творчість – це незримі ниточки, які 
об’єднують серця... Шкільна творчість починається зі слова”2. 

Отже, творчість – це такий різновид діяльності людини, наслідком 
якого створення чогось якісно нового. Як культурно-історичне явище, 
творчість має психологічні основи і передбачає наявність в особистості 
здібностей, мотивів до знань і вмінь, завдяки яким створюється новий, 
оригінальний унікальний продукт. 

Творча особистість – це індивід, для якого творчість є життєвою 
потребою, це індивід, який володіє високим рівнем знань, потягом до 
нового, оригінального, відкидаючи звичайне, шаблонне3. 

Творча особистість формується в процесі творчої діяльності й 
характеризується такими інтелектуально-творчими якостями: 
креативність; інтуїція; творча уява; дивергентність мислення; 
оригінальність мислення; асоціативність мислення; інтелектуальна 
активність4. 

Проблема формування творчої особистості набуває особливої 
актуальності на сучасному етапі розбудови Української держави і 
виступає домінантою сучасного освітнього процесу в Україні. 

Головним критерієм творчої особистості, її найголовнішою ознакою 
вчені вважають наявність творчих здібностей. 

Орієнтація на розвиток творчих здібностей, наукового мислення 
учнів є одним із напрямів оновлення змісту шкільної літературної 
освіти. 

Представники психологічної науки визначають творчі здібності як 
сукупність психічних якостей індивідуума, які у своїй єдності є 
запорукою розв’язання ним творчих завдань5. 

Психологи (Г.Костюк, І.Волощук та ін.) так структурують творчі 
здібності: узагальнені (систематизовані) знання; спостережливість; 
пам’ять; мислення; уява або фантазія; зосередженість, наполегливість, 
воля. 

                                                                                           
1 Клименко В. Механізм творчості: чи можна його розвивати? – К.: Шкільний світ, 

2001. – С. 5. 
2 Сухомлинський В.О. Вибрані твори в п’яти томах. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 1. – 

С. 507. 
3 Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 

2001. – С. 118. 
4 Алфімов В. Творчо обдарована особистість – мета діяльності ліцею // Рідна шк. – 

2000. – № 5. – С. 8-9. 
5 Волощук І. Структура творчих здібностей особистості // Українська мова і література 

в школі. – 2002. – № 6. – С. 49. 





Збірник наукових праць НДІУ, том ІV 
 

 290

У науці й досі дискутується проблема: чи можна навчитися 
творчості, творчому мисленню. Для школи з традиційними методами 
навчання – це завдання нездійсненне. Ідеальні ж орієнтири – це 
занурення учня в атмосферу творчості, пошуку нового, уникання 
трафаретів і примітивного зазубрювання інформації. Зрозуміло, що таке 
завдання під силу експериментальним школам, гімназіям, ліцеям тощо. 
Але ми говоримо не тільки про “вундеркіндів”, не тільки про тих, що 
вже заявили про своє обдаровання, свої здібності. Йдеться й про тих, чиї 
здібності ще знаходяться у стані сплячки або приховані. А тому 
необхідно створити  атмосферу творчості у будь-якому навчальному 
закладі. 

Це означає, що, згідно з орієнтацією сучасного освітнього процесу  
на нову освітню парадигму, головною метою навчання повинні стати 
збереження і розвиток творчого потенціалу особистості: традиційно-
інформаційної та інноваційно-творчої1. 

Навчання стає творчим, коли воно базується на таких засадах 
творчої діяльності: самостійний перенос знань і вмінь у нову ситуацію; 
виявлення нової проблеми в знайомих умовах; уміння бачити 
альтернативу рішенню; уміння комбінувати відомі способи розв’язання 
по-новому; створення оригінальних способів поряд з відомими іншими. 

Художня література є одним з найважливіших чинників 
громадянського, морального, естетичного виховання молоді, її 
інтелектуального розвитку. Для того щоб сформувати інтелектуально 
розвинену і високодуховну особистість, її творчі здібності, необхідно 
знайти шляхи оптимального вивчення художньої літератури в 
навчальних закладах.  

Одним із таких шляхів є аналіз художнього твору. 
Аналіз художнього твору є визначальним компонентом процесу 

вивчення учнями української та зарубіжної літератур. Тому вибір 
педагогічних технологій, що забезпечують формування не тільки 
ерудованого читача, а й творчої особистості, є першочерговим 
завданням учителя загальноосвітнього навчального закладу.  

Сучасна педагогічна практика доводить, що найбільш 
перспективними технологіями, що ефективно сприятимуть розвиткові 
творчих здібностей у процесі вивчення художньої літератури, є: 

 технологія особистісно-орієнтованого навчання; 
 технологія аналізу образу-персонажа; 
 технологія Є.Ільїна (викладання літератури як предмета, що 

формує людину); 
 технологія проблемного навчання; 
 ігрові технології. 

Аналіз художнього твору – це один із шляхів адекватного, тобто 
найближчого до авторського задуму прочитання твору2. 

                                           
1 Галатюк Ю. Творча функція навчання // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 34. 
2 Марко В. Основи аналізу художнього твору // Дивослово. – 1998. – № 10. – С. 39. 
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Літературознавці та науковці-методисти стверджують, що 
проведення аналізу художнього твору без досконалого володіння 
відповідним інструментарієм неможливе. 

Щоб розкрити ідейно-естетичну глибину художнього твору, вчені-
методисти пропонують такі принципи, види і шляхи аналізу: 

1) принципи аналізу – принцип взаємодії змісту і форми; принцип 
історизму; принцип типологізму; 

2) види (методи) аналізу – соціологічний; психологічний; 
естетичний;  формальний; біографічний;  компаративний 
(порівняльний); структурний; текстуальний  та ін.; 

3) шляхи аналізу – пообразний; проблемний; цілісний; послідовний; 
композиційний (сюжетний). 

Серед вітчизняних дослідників, які утвердили позиції методики 
викладання української літератури в 60-90-х роках ХХ століття, 
потрібно назвати українських науковців: О.Мазуркевич, Т. і Ф.Бугайків, 
В.Неділько, О.Бандура, Н.Волошина, Є.Пасічник та ін. 

У другій половині 90-х років розробку та поглиблення концепціїї 
аналізу художнього твору продовжили українські науковці Г.Клочек, 
В.Марко, Г.Токмань, А. Ситченко, В.Пахаренко та ін. 

Очевидно, найбільш дискусійним було й залишається питання про 
шляхи аналізу художнього твору. Більшість вітчизняних дослідників 
цієї проблеми виокремлюють три основні шляхи аналізу художнього 
тексту: пообразний, проблемно-тематичний (проблемний), цілісний 
(системний). 

Які ж методи навчання, види творчих завдань має обрати вчитель, 
щоб через аналіз художнього твору в процесі вивчення художньої 
літератури в 9-11 класах продовжити процес формування творчої 
особистості старшокласника, його творчих здібностей, національної 
самосвідомості, моральних та естетичних якостей, світоглядних 
позицій?  

Експериментальні дослідження, проведені нами у школах м.Білої 
Церкви та Київської області показали, що система розвитку творчих 
здібностей старшокласників має базуватися на  механізмові взаємодії 
багатьох компонентів  різних творчих методів навчання. Можна назвати 
насамперед такі “незамінні” функціональні деталі цього складного 
методичного механізму: аналітичний огляд; конструктивна бесіда; 
дослідження художніх образів; дослідження ролі художньої деталі в 
тексті; робота з тропами; вправи на спостереження над текстом; діалоги  
(полілоги), дискусії, диспути, пов’язані з аналізом художнього твору; 
творчі ігри (уявні подорожі в країну поета; зустрічі з митцем, з 
літературними персонажами тощо); рецензування; роздум (усний або 
письмовий); аналіз-практикум та ін. 

У процесі шкільного аналізу художнього твору на заняттях з 
української літератури вчитель формує щонайперше інтелектуально-
логічні та інтелектуально-евристичні здібності, національні та 
вселюдські ідеали учня, його громадянську позицію, морально-етичні та 
естетичні якості.  
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Надзвичайно важливим у плані формування творчого мислення, 
особистісного бачення та осмислення соціально-політичних, 
філософських, морально-етичних проблем, пов’язаних як із життям 
суспільства, нації, народу, так і з життям, помислами, мріями і 
реальними вчинками кожної людини, є проблемно-тематичний  шлях 
аналізу.  

Використовуючи його при вивченні роману І.Багряного 
”Тигролови”, одинадцятикласники знайомляться з текстом і визначають 
проблематику твору: проблема сильної особистості, здатної 
протистояти тоталітарній системі; проблема національної 
самосвідомості; проблема відродження українського народу через 
духовне утвердження традиційної української родини; проблема добра і 
зла; проблема кохання і щастя; проблема геноциду радянської влади 
проти українського народу. 

Використовуючи шлях пообразного аналізу стосовно цього ж 
роману, вчитель-словесник може не тільки розкрити образно-
символічну систему “Тигроловів”, а й захопити одинадцятикласників 
романтичним ідеалом – образом головного героя Григорія 
Многогрішного –  людини величезної сили волі, людини, що над усе 
любить свій народ і свою Вітчизну.  

Аналіз образів Григорія Многогрішного та родини Сірків створює 
підґрунтя для формування у старшокласників почуття національної 
самосвідомості, справжньої українськості та громадянськості, бо як 
Григорій, так і Наталка (або й інші члени родини Сірків) можуть стати 
для учнів ідеалом. 

Образне мислення, творчу уяву, світогляд, національну 
самосвідомість, морально-етичні  почуття формує високомистецьке 
поетичне слово. Творчість Богдана-Ігоря Антонича яскраво засвідчує 
це. 

У ході конструктивної бесіди одинадцятикласники досліджують 
художньо-образну структуру текстів, осмислюють сутність поетичної 
філософії геніального лемка-українця. А звернувшись до елементів 
ігрових технологій, словесник допомагає учням, максимально 
залучивши до роботи їхню уяву, фантазію, емоції, потрапити в країну 
поезії Антонича, здійснити уявну зустріч з автором, продекламувати  
напам’ять ліричні шедеври-мініатюри. 

Кожна зі збірок Б.-І. Антонича – це Галактика у Всесвіті великої 
поезії. Використовуючи метод аналітичного огляду, 
одинадцятикласники доводять, що збірка “Три перстені” (1934) є 
спробою оказкувати світ, показати його як замкнутий у собі перстень, 
де все йде по колообігу і нікуди не зникає.  

У “Книзі Лева” (1936) поет поглиблює цю тему, але вже на 
міфологічному рівні. А в “Зеленій євангелії” (1938) Антонич доводить 
свою філософсько-поетичну концепцію до кульмінаційної точки: 
підсвідомість людини постійно заглиблена у світ природи, є її 
невід’ємною часткою.  

Учнів захоплює образна система поезії Б.-І. Антонича, а саме 
філософсько-мистецька глибина, місткість, символіка, фольклорна 
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основа кожного художнього образу. Для прикладу візьмемо поезію 
“Село”: 

Корови моляться до сонця, 
Що полум’яним сходить маком. 
Струнка тополя тонша й тонша,  
Мов дерево ставало б птахом. 
Від воза місяць відпрягають. 
Широке конопляне небо. 
Овіяна далінь безкрая, 
І в сивім димі лісу гребінь. 
З гір яворове листя лине. 
Кужіль, і півень, і колиска. 
Вливається день до долини, 
Мов свіже молоко до миски. 

Старшокласники в процесі аналітичної роботи над цим віршем, як і 
над поезією цього митця загалом, усвідомлюють, що  основу більшості  
незвичайних, багатопланових тропів Антонича  становлять 
праслов’янські, міфологічні архетипи. 

Таким чином, багатогранність і складність процесу формування 
цілісної особи громадянина України зумовлює залучення багатьох 
складових, зокрема тих, що забезпечують розвиток творчої особистості: 
творчих здібностей, індивідуальних особливостей особистості, 
світоглядних та морально-естетичних якостей. Дуже важливо, щоб ці 
складові формувалися гармонійно, взаємозв’язано, комплексно. 

Без сумніву, визначальна роль у цій системі належить розвитку 
творчих здібностей особистості. Шляхи, методи, види аналізу 
художнього твору – це ті механізми,  без яких неможливе повноцінне 
вивчення художньої літератури та адекватне сприйняття художнього 
твору. Однак творчі здібності самі по собі становлять лише 
інтелектуальну основу особистості. Для того, щоб вони стали 
справжньою функціональною складовою особистості, потрібна їх 
постійна взаємодія з почуттями, емоціями, світоглядними рисами, що 
теж мають формуватися і розвиватися у цій надскладній 
поліструктурній системі. 

Отже, активне функціонування методичної системи (моделі) 
розвитку творчої особистості  можливе тільки за умови її базування на 
фундаменті складного механізму взаємодії багатьох компонентів різних 
творчих методів навчання. 
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Святокум О.Є. (Харків) 

 
НАСТУПНІСТЬ У ПРАВОВІЙ ОСВІТІ УЧНІВ  

ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ  
В УКРАЇНІ 

 
У статті проаналізовано роль правової освіти в демократичному 

суспільстві, визначені завдання правової освіти в сучасній українській 
школі, проаналізовані нові підходи до змісту правової освіти, у тому 
числі на прикладах з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних 
закладів Харківського регіону. Особлива увага приділяється проблемі 
забезпечення наступності у правовому навчанні та правовому вихованні 
учнів. 

 
Тринадцятирічний період існування України як незалежної держави 

довів, що утвердження справді демократичної, правової держави 
значною мірою залежить від рівня правової культури її громадян. 
Правова культура особи – це обумовлена правовою культурою 
суспільства властивість, що характеризується позитивним ставленням, 
повагою особи до права, достатнім знанням змісту його норм і вмінням 
їх додержувати, а також активною правомірною поведінкою в усіх 
життєвих ситуаціях1. Велику роль у формуванні правової культури 
кожної особи й суспільства в цілому відіграє правова освіта. 

Сьогодні правова освіта має бути спрямована на виховання 
переконань, що допомагають краще орієнтуватись у складних процесах 
суспільного життя, виборі життєво важливих цінностей. Формування 
високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних 
орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства – це 
завдання, визначені Національною програмою правової освіти 
населення. Відповідно до Програми правова освіта є складовою 
частиною системи освіти2. 

В Україні накопичено значний практичний досвід у галузі правової 
освіти й виховання молодого покоління. Питання правової освіти та 
виховання учнівської молоді розглядалися в наукових працях 
В. Оржеховської, М. Фіцули, І. Запорожана, М. Подберезського, 
І. Андруха, В. Гузиніна, В. Ваксмана, Л. Кузьменко, І. Беха. Сучасні 
дослідження спрямовані на визначення нової методології, пошук нових 
форм і методів цілеспрямованого впливу на особистість з метою 
формування її правосвідомості, набуття досвіду правомірної поведінки 
дітей та молоді. О.О. Ганзенко стверджує, що в сучасній Україні увага 
науковців зосереджена на подоланні правового нігілізму, а питання 
змістовного наповнення системи правового виховання, визначення 
пріоритетних методів і засобів правовиховного впливу залишаються 

                                           
1 Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В.С. Ковальський (кер.) та ін. – К.: 

Юрінком Інтер, 2002. – С. 360. 
2 Національна програма правової освіти населення // Орієнтир. – 2001. – № 15. 
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недостатньо розробленими. Отже, існує потреба у продовженні пошуку 
шляхів та засобів формування правової культури особи на сучасному 
етапі1. Недостатньо дослідженими залишаються педагогічні умови 
забезпечення наступності у правовій освіті учнів на різних ступенях 
навчання. 

Зважаючи на викладене, темою нашої статті було обрано наступність 
у правовій освіті учнів. У статті визначені завдання правової освіти в 
сучасній українській школі, проаналізовані нові підходи до змісту 
правової освіти та виховання, у тому числі на прикладі Харківського 
регіону. При цьому наступність у правовій освіті учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів І-ІІІ ступенів розглядається як необхідна умова 
забезпечення ефективності правової освіти учнів початкової, основної 
та старшої школи, як вагомий чинник формування розвиненої 
правосвідомості громадянина дійсно правової, демократичної держави. 

Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів 
виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на 
створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових 
знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації 
громадянами своїх прав та свобод, а також виконання покладених на 
них обов’язків2. Отже, головною метою правоосвітньої роботи в 
сучасній українській школі має стати формування правової культури, а 
не тільки профілактика правопорушень, спонукання до дотримання 
законів держави, як це було за тоталітарних часів. 

Основними завданнями правової освіти мають бути такі: надання 
учням знань про їхні права, свободи й обов’язки; сприяння переведенню 
правових знань учнів на рівень їхніх особистих переконань, включенню 
навчального матеріалу в систему ціннісно-правових орієнтацій, 
формування навичок допустимих форм і методів поведінки в 
суспільстві; створення умов для соціалізації особистості, формування 
навичок соціальної поведінки; формування правової культури як 
елемента політичної, громадянської культури особистості; виховання 
активної громадянської позиції; виховання високих моральних якостей 
особистості, зорієнтованої на розвиток громадянського суспільства та 
утвердження правової держави. 

Правова освіта займає чільне місце в системі громадянського 
виховання. Визначальною характеристикою громадянської зрілості як 
результату громадянського виховання є розвинена правосвідомість – 
усвідомлення громадянами своїх прав, свобод, обов’язків, ставлення до 
Закону, до державної влади. Правосвідомість охоплює знання, почуття, 
волю, уяву, думку і сферу підсвідомого духовного досвіду особистості3. 

Потреба у формуванні правової культури підростаючого покоління 
зумовлюється тим, що майбутні фахівці різних рівнів уже сьогодні 

                                           
1 Ганзенко О.О. Формування правової культури особи в умовах розбудови правової 

держави Україна: Автореф. дис... канд.. юрид. наук. – К., 2003. – С. 1-2. 
2 Національна програма правової освіти населення // Орієнтир. – 2001. – № 15. 
3 Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 

державності // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. – С. 6. 



Збірник наукових праць НДІУ, том ІV 
 

 296

мають добре знати свої права й обов’язки, дотримуватися правових і 
моральних норм1. 

Серед принципів, дотримання яких у процесі громадянського 
виховання особистості є найбільш вагомими, названо і принцип 
наступності та неперервності. Починаючи з дошкільного віку, з перших 
років життя дитини, громадянське виховання проходить ряд етапів, 
протягом яких поступово ускладнюються, урізноманітнюються зміст та 
напрями розвитку тих утворень, котрі загалом становлять цілісну 
систему характеристик процесу утворення громадянських чеснот 
особистості. Він є неперервним, нескінченним, триває протягом усього 
свідомого життя людини2.  

Наступність у навчанні передбачає послідовність і системність у 
розміщенні навчального матеріалу, зв'язок і узгодженість ступенів та 
етапів навчально-виховного процесу. Досягнення наступності в 
шкільній практиці забезпечується методично і психологічно 
обґрунтованою побудовою програм, підручників, дотриманням 
послідовності руху від простого до складнішого в навчанні та 
організації самостійної роботи учнів і взагалі всією системою 
методичних засобів. 

Наступність у правовій освіті учнів є вагомим фактором підвищення 
її ефективності і з огляду на те, що, за свідченням науковців, правова 
освіта учнів включає декілька етапів. Перший – виховання в учнів 
правової свідомості через знання про соціальну цінність права, його 
роль у житті суспільства, захисті прав і свобод кожного громадянина в 
державі. Другий етап передбачає формування позитивного досвіду 
правової поведінки, коли б учень, молода людина самостійно 
застосовувала свої теоретичні знання на практиці, приймала рішення, 
що не суперечать чинному законодавству. Між системою правової 
освіти та реаліями життя не повинно бути суперечностей, правове 
виховання необхідно здійснювати максимально наближено до 
практичної діяльності. Останній етап – це стимулювання позитивних 
прикладів реалізації чинного законодавства та корекція поведінки 
молоді через притягнення до юридичної відповідальності. 

Відповідно до виділених етапів, а також з урахуванням вікових 
особливостей учнів, має бути побудований зміст програм з правової 
освіти учнів. 

Щодо змісту правової освіти у загальноосвітніх навчальних закладах 
М.М. Фіцула зауважує, що окремі вчителі вважають за доцільне 
проводити виховні заходи з правової тематики тільки з метою 
недопущення учнями негативних вчинків і тому правовиховну роботу 
організовують тільки з педагогічно занедбаними учнями, акцентують 
увагу тільки на кримінальній тематиці. У таких випадках з поля зору 
педагогів випадає формування правової культури учнів. Не 

                                           
1 Запорожан І. Теоретичні засади правового виховання молодших школярів // Наук. 

зап. ЛГДПУ. – Т., 2000. – Вип. 10. – С. 21. 
2Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 

державності // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. – С. 4  
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враховується той факт, що учням необхідно мати знання і з інших 
галузей права, знати ті положення, які безпосередньо стосуються 
неповнолітніх і допомагають їм виконувати свої соціальні функції1.  

Аналізуючи різні підходи до конструктивного змісту правового 
матеріалу, І.Г. Запорожан відзначає, що зміст правового виховання має 
базуватися на побудові системи необхідних учням правових фактів і 
понять, враховуючи потребу суспільства у всебічному впливі на 
особистість педагогічно доцільно вибраних з різних галузей права 
фактів та понять, забезпечуючи цілісну систему знань про державу і 
право2. 

Л.В. Кузьменко визначає завдання формування правової вихованості 
учнів як: когнітивні (пізнавальні) – такі, що сприяють засвоєнню 
школярами правових норм, їх розумінню, формуванню переконань; 
аксіологічні (оцінювальні) – такі, що виховують позитивне ставлення до 
правових норм, негативне – до їх порушення; емоційні – такі, що 
виховують почуття законності, відповідальності, справедливості, 
емпатії; регулятивні – такі, що формують необхідні психологічні 
установки, спрямованість на правомірну, соціально активну поведінку; 
корекційні – такі, що спрямовані на подолання вад характеру в процесі 
спеціально організованого виховання дітей3. 

Правова вихованість передбачає усвідомлення особистістю сутності 
правових норм, переконаність у необхідності їх дотримання, готовність 
до їх виконання, діяльність відповідно до чинного юридичного права. 

Таким чином, потреба суспільства у впровадженні безперервної 
правової освіти громадян, особливо учнівської молоді, стає все більш 
очевидною. Проте сьогодні не існує єдиної державної програми з 
правової освіти не тільки для початкової, а й для основної школи. 
Педагогічні колективи загальноосвітніх навчальних закладів, окремі 
вчителі створюють авторські програми. На початок 2004/2005 навч. 
року у Харківській області зареєстровано 20 авторських програм, що 
пройшли фахову експертизу в Харківському обласному науково-
методичному інституті безперервної освіти. Серед них – дві програми 
для початкової школи, три – для основної школи. При цьому обидві 
програми для початкової школи мають продовження у вигляді програм 
для 5-7 або 5-8 класів. Вони створені педагогічними колективами 
юридичного ліцею смт Безлюдівка Харківського району та 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 152 м. Харкова. Обидві 
програми мають на меті підвищення рівня правової культури учнів, 
проте концептуальні підходи до реалізації мети у програмах різні.  

Основними формами роботи з правового виховання у 
загальноосвітніх навчальних  закладах Харківської області залишаються 

                                           
1 Фіцула М.М. Правове виховання учнів: Навч.-метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 15. 
2 Запорожан І. Теоретичні засади правового виховання молодших школярів // Наук. 

зап. ЛГДПУ. – Т., 2000. – Вип. 10. – С. 22-23. 
3 Кузьменко Л.В. До проблеми ефективності формування правової вихованості 

школярів // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. / КДЛУ. – К., 2001. – 
Вип. 15. – С. 58. 
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проведення днів, тижнів правових знань, організація роботи правових 
гуртків і лекторіїв для старшокласників та батьків.  

Аналіз роботи закладів освіти щодо правового виховання учнів 
показує, що саме дієва участь школярів у житті навчального закладу, 
громади сприяє підвищенню їхньої правової культури, формуванню 
правосвідомості через розуміння нерозривної єдності своїх прав та 
обов’язків. Ефективний досвід правового виховання учнів через активну 
діяльність в органах шкільного самоврядування накопичено у НВК 
№116 з гімназією місцевого самоврядування Дзержинського району м. 
Харкова, юридичному ліцеї смт Безлюдівка Харківського району, ЗОШ 
І-ІІІ ст. №8 м. Лозова. 

Враховуючи завдання, що стоять перед освітянами на сучасному 
етапі розвитку суспільства, та окреслені проблеми в організації 
правового виховання, можна зробити певні висновки й узагальнення: 
організація правового виховання має носити систематизований характер 
і не може обмежуватися роботою з дітьми девіантної поведінки або 
профілактикою правопорушень; слід орієнтувати педагогічні колективи 
на використання нових форм правого виховання – організація 
учнівського самоврядування, соціальні проекти тощо; з урахуванням 
ефективного педагогічного досвіду необхідно створити регіональну 
програму правової освіти та виховання. 

Передовий педагогічний досвід згаданих закладів освіти вивчався 
під час засідань постійно діючого семінару “Шляхи впровадження 
безперервної правової освіти”, що проводиться Харківським обласним 
науково-методичним інститутом безперервної освіти. Учасниками 
семінару були методисти районних (міських) методичних кабінетів та 
заступники директорів з навчально-виховної роботи тих 
загальноосвітніх навчальних закладів, що вже впроваджують 
безперервну правову освіту. За підсумками роботи семінару у 2003/2004 
навч. році його учасники внесли пропозицію створити творчий колектив 
для підготовки регіональної програми правової освіти та виховання для 
учнів 1-8 класів з метою її подальшого використання у закладах освіти, 
які візьмуть участь у експериментально-дослідній роботі Харківського 
обласного науково-методичного інституту безперервної освіти за 
напрямом “Наступність у правовій освіті учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів І-ІІІ ступенів”. Указана робота має на меті 
розробку й функціональну перевірку експериментального наскрізного 
навчального плану безперервної правової освіти учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів І-ІІІ ступенів; розробку і експериментальну 
перевірку авторських навчальних програм. Крім того, передбачено 
видання навчальних посібників з окремих курсів, методичних 
рекомендацій та методичних посібників для вчителів початкових класів 
і класних керівників. 

Перспективними напрямами роботи з питань правової освіти 
школярів можна вважати також розвідки щодо питань організації 
роботи з батьками, вивчення шляхів і методів модернізації правової 
освіти вчителів в умовах інститутів післядипломної педагогічної освіти. 
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ВІЙСЬКОВА МУЗИКА  
КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII-XVIII ст. 
(на прикладі Миргородського полку: 1648-1782 рр.) 

 
У статті досліджується розвиток військової музики в умовах 

функціонування козацько-гетьманської держави другої половини XVII-
XVIII ст. Автором вперше здійснено аналіз військових музичних 
осередків Миргородського полку як феномена української національної 
культури другої половини XVII-XVIII ст.  

 
Українська культура як об’єкт вивчення та дослідження за своїм 

змістом, специфікою є дуже широким та різнобічним. Надзвичайно 
важливим аспектом у змісті української культури є українознавчий. Цей 
аспект проявляється через характер, особливості української 
національної культури та методологічні принципи, підходи стосовно її 
вивчення (дослідження) на засадах українознавства. 

Велике значення в розвитку наукового пізнання питань національної 
культури в системі українознавства має застосування історичного та 
ретроспективного методів пізнання (вивчення) в їх органічній єдності. 
Історичний метод передбачає розгляд об’єктивного процесу розвитку 
об’єкта, реальної його історії з урахуванням усіх особливостей. Це 
певний спосіб відтворення в мисленні історичного процесу в його 
хронологічній послідовності та історичної конкретності. Метод 
реконструкції, у свою чергу, надає можливість на основі дослідження 
історико-документальних та архівних джерел, пам’яток насамперед 
доби козацько-гетьманської держави ІІ пол. XVII-XVIII ст., відтворити 
культуротворчу діяльність представників гетьмансько-старшинського 
середовища; здійснити реконструкцію окремих сфер культурно-
музичного життя цього періоду (осередків військових музикантів на 
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кону Лівобережжя України), виділити окремі категорії виконавців 
генеральної та полкової військової музики цього періоду. 

На сьогодні в українському мистецтвознавстві та українознавстві не 
існує цілісного дослідження, присвяченого розвитку військової музики 
в умовах функціонування козацько-гетьманської держави ІІ пол. XVII-
XVIII ст. Так, у працях українських дослідників Т.Шеффер та 
Г.Разумцевої розглянуто лише окремі сфери діяльності військових 
музикантів та їхні функції. Проте відсутні прізвища й імена виконавців. 
Наукова новизна даної статті полягає у тому, що вперше здійснено 
аналіз військових музичних осередків Миргородського полку як 
феномена української національної культури ІІ пол. XVII-XVIII ст.  

З утворенням козацько-гетьманської держави полки, які раніше були 
військовими одиницями, набули нових функцій – державно-
адміністративної структурованості і стали організаціями 
адміністративно-територіального, судового та військового устрою. Полк 
з центром у Миргороді було утворено 1648 року. Його територія 
зазнавала істотних змін. Після Андрусівського перемир’я (1667 р.) на 
території Лівобережної України з Києвом (крім правобережної його 
частини) остаточно склалося десять полків, серед яких був і 
Миргородський. Очолював адміністративно-територіальну одиницю 
полковий уряд – вища цивільна і військова адміністрація, до якої 
належали полковник та полкова старшина (обозний, суддя, писар, 
осавул і хорунжий).  

Відповідно до територіально-полкового устрою в Україні існувала 
мережа полкових військових музикантів. Полкова музика була 
складовою частиною цивільного й військового життя полкової 
адміністрації і розташовувалася у будинку полковника1. Донині 
збереглися будинки полкових канцелярій Лівобережної України-
Гетьманщини. Найдавніший з них: будинок Чернігівської полкової 
канцелярії (спор. у 90-х роках XVII ст.), що належав у 1687-1698 рр. 
чернігівському полковнику Я.К.Лизогубу. Також зберігся будинок 
Київської полкової канцелярії у Козельці, збудований у 1752-1763 рр. 
архітектором А.В.Квасовим з участю архітектора І.Г.Григоровича-
Барського). Як відомо, у середині XVIII ст. для полкових військових 
музикантів будували спеціальні приміщення.  

До полкових клейнодів як атрибута військової й цивільної влади в 
Україні, належали: пернач (або шестопер) – відзнака полковника; 
корогва – прапор полку, що знаходився у хорунжого; значок, який у 
будні заступав корогву; печатка полкова, що зберігалася у полкового 
судді; гармати – загальновійськові клейноди, якими відав обозний, а 
також музичні інструменти сурми (або труби) – військові клейноди під 
віданням сурмача (або трубача) та литаври (котли) – військові 
клейноди полку, що знаходилися у довбиша (довбуша). Традиційно 
литаври були зображені на полковій печатці. По закінченні терміну 

                                           
1 Шафонский Аф. Черниговскаго наместничества топографическое описаніе съ 

краткимъ географическимъ и историческимъ описаніемъ Малыя Россіи. – К., 1851. – Ч. 1. 
– С. 64. 
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клейноди передавалися новообраній старшині або зберігалися до 
обрання у Генеральній військовій канцелярії (церкві або скарбниці). 

Призначення на посаду нового полковника супроводжувалося 
урочистою церемонією. На центральній площі полкового міста 
(подеколи поряд з будинком полковника) збирався весь полк, з 
полковою й сотенною старшиною включно, прапорами і полковою 
музикою. Для призначення полковника на посаду приїздив відряджений 
гетьманом представник генеральної старшини. Полковій і сотенній 
старшині, яка збиралася, повідомлялося про призначення нового 
полковника, зачитувався гетьманський універсал з цього приводу. 
Новообраному полковнику вручалися знаки полковницької влади 
(пернач, прапор, значок і литаври). За традицією, урочистий ритуал 
обрання полковника супроводжувала полкова музика. За звичаєм, що 
зберігся ще за часів Запорозької Січі, полковника іноді накривали 
шапками або прапорами. Потім правили молебень, полковник приносив 
присягу і приймав справи від свого попередника. 

Служба полкових музикантів прирівнювалася до військової, тому 
вони й називалися полкові військові музиканти. До складу полкової 
військової музики середини XVII – І пол. XVIII ст. належали: трубачі 
(трембачи або тренбачи), які грали на трубах; сурмачі (грали на сурмах), 
довбиш (литаврщик) та виконавці, які грали на пищалках. У середині 
XVIII ст. (за матеріалами Рум’янцевського опису 1766 р.) до складу 
полкової військової музики входили трубачі, валторністи та гобоїсти. 
Полкових музикантів очолював старший музикант (“атаманъ 
трубецкой”), який теж був виконавцем, найчастіше – трембачем. Серед 
них: отаман військової музики Миргородського полку Андрій Палеєнко 
(1723 р.)1. У складі полкових військових музикантів згадуються 
виконавці на народних інструментах (бандурист і гусляр Йосип 
Грифський, 1729 р.) та солісти: співак Степан Волинець, 1687 р.; 
“басеста” Лубенського полку Семен Прадченко (1729 р.), “басеста” 
Полтавського полку Федір Кветневич (1729 р.), а також у числі 
служителів-армашів Миргородського полку 1723 р. зареєстрований Іван 
Спєвак2. 

Кількісний склад полкових військових музикантів Лівобережної 
України був різний – від 2 до 9 осіб. Мережа полкових військових 
музикантів на території козацько-гетьманської держави існувала вже за 
часів правління гетьмана Б.Хмельницького. Упорядкування мережі 
полкових музикантів відбувалося за підтримки гетьманів та генеральної 
старшини. Відомо, що за часів гетьманування П.Полуботка (1722-
1724 рр.) було здійснено поіменний облік усіх полкових і сотенних 
служителів Лівобережної Гетьманщини, зокрема, військових 
“трубачовъ и музикантовъ”. Так, за матеріалами ревізьких книг 1722-
1723 рр. десяти лівобережних полків: військова музика Миргородського 
полку нараховувала сім чоловік (чотири трембачі, два сурмачі та 

                                           
1 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (далі – ІР 

НБУВ), ф. I, од. зб. 54479, арк. 6 зв.-7. 
2 Там само. 
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довбуш)1. У 1732 та 1744 рр., відповідно до “Генералнихъ определеній 
на полковиε музыки, с(ъ) общего согласия Генералной старшины и 
полковниковъ, определено во всякихъ полкахъ быть трубачей по 
четире, сурмачей по два, довбушу по одному, а жалованія им(ъ) 
производить трубачам во всякомъ полку с(ъ) той канцеляріи по 20 руб., 
а протчимъ трубачамъ, сурмачамъ и довбушу каждому по 15 руб., что 
учинит(ъ) сумму 1.140 рублей”2.  

Компути та реєстри Лівобережних полків І пол. XVIII cт. зберегли 
декілька списків полкової старшини та служителів, у складі яких іменні 
списки полкових військових музикантів. Так, у списку полкової 
старшини на чолі з полковником Данилом Апостолом і служителів 
Миргородського полку (1723 р.), зареєстровано сім військових 
музикантів: чотири трембачі – Андрій Палеєнко, Данило Палеєнко, 
Прокіп Тренбач, Петро Василенко, два сурмачі – Данило Пищалка, Іван 
Пищалка та довбиш Яків Довбиш3. Документи свідчать, що серед 
полкових військових музикантів були сімейні династії. До того ж у 
числі полкових музикантів згадуються й малолітні виконавці, як 
наприклад: Антон “малскій трембачъ” Лубенського полку (1728 р.)4. 
Служба військових музикантів тривала декілька років, а іноді й десятки 
років. Відомо, що полкові військові музиканти перебували на умовах 
“заключеннаго з ними контракту”, тобто діяла контрактна система.  

Кадри полкової військової музики найчастіше поповнювались і з 
вихованців полкових артилерій, а також Генеральної військової 
артилерії. Крім того, упродовж XVII-XVIII ст. на території 
Лівобережної України існувала практика навчання полкових військових 
музикантів, а з 50-х років XVIII ст. на базі Глухівської інструментальної 
капели гетьман К.Г.Розумовський планував готувати військових 
музикантів для всіх полків Лівобережної України5. У жовтні 1758 року 
лубенський полковник Іван Кулябка поставив питання про навчання 
козацьких дітей (віком від 12 до 15 років) грамоти, співу та військовим 
“екзерциціямъ”, а також забезпечення освіченими кадрами полкові та 
сотенні канцелярії Лівобережної України. Свій “проект” І.Кулябка 
виклав у “предложенияхъ” до гетьмана К.Розумовського. Також 
рекомендовано «примечать техъ, которые будут(ъ) иметь лучшие 
голоса, чтобы из(ъ) нихъ выбирать в(ъ) певчие к(ъ) царскому двору или 
къ дому» гетьмана К.Розумовського. Контроль за виконанням цих 
«предложений» було покладено на полкову та сотенну старшину6. Як 
свідчить О.Лазаревський, “проект(ъ)” І.Кулябки було впроваджено в 
усіх десяти лівобережних полках. 

                                           
1 Там само. 
2 Центральний державний історичний України в місті Києві (далі – ЦДІАК України), 

ф. 269, оп. I, спр. 4440, арк. 1-2. 
3 ІР НБУВ, ф. I, од. зб. 54479, арк. 6 зв.-7. 
4 ІР НБУВ, ф. I, од. зб. 53762, арк. 265. 
5 ЦДІАК України, ф. 269, оп. I, спр. 4440, арк. 2-2 зв. 
6 Лазаревский А.М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины XVII-XVIII вв. // 

Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1896. – Кн. XI. – Отд. 2. – 
С. 69-70. 
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Полкові військові музиканти, як і всі полкові служителі, отримували 
“денежноε и хлебноε жалованіε” (т. зв. “роковую плату”), яка 
нараховувалася щорічно в грудні. До 1722 р. ці кошти надходили за 
рахунок “порціоннихъ” та “раціоннихъ” зібрань з населення у грошовій 
формі та провіанту. У документах вони значаться як “полковиε деньги, 
собранниε з(ъ) товариства того полку” або “збори на консистентовъ”1. 
На відміну від полкових служителів, полкова старшина, відповідно до 
указу гетьмана І.Скоропадського, відбувала військову службу, не 
беручи щорічної плати і “довольствоваться з маетностεй, мелниц и 
протчих своих угодій”, а доходи, на них зібрані, утримувались “на 
споряженіε” полкової артилерії2. З 1722 року й протягом ІІ пол. 
ХVІІІ ст., за часів діяльності Першої та Другої Малоросійської колегій, 
нарахування жалування (“зарплати”) полковим служителям, 
враховуючи й військових музикантів, відбувалося з “малороссійскихъ 
доходовъ”. Як свідчить лист від 13 січня 1729 р., надісланий із 
Генеральної військової канцелярії “в(ъ) Государственную Коллегію 
Іностраннихъ Делъ”: “малороссійскиε доходи, собираεмиε в(ъ) Скарбъ 
войсковой употреблялись на внутренніε малороссійские нужди”, до 
яких належали утримання та нарахування “жалованія”: “компанейцамъ 
за службу, артиллерійскимъ служителямъ, музице войсковой, судовой и 
войсковой канцелляріи, εнералной войсковой артиллеріи”3. 

Полкові музиканти одержували порівняно невелику плату. Річна 
плата полковим військовим музикантам, як і служителям, видавалася не 
завжди вчасно. Про затримку у виплаті грошей свідчать документи, а 
також численні скарги від отаманів полкових музик до Генеральної 
військової канцелярії, полкових старшин і гетьмана. Так “суплеки” 
(скарги) подавали й військові музиканти Миргородського полку. Мали 
місце випадки, коли затримка у виплаті зарплати полковим музикантам 
відбувалася з вини полкової старшини, а також випадки, коли полкових 
військових музикантів залучали до приватних робіт полковника 
(будівельних, господарських тощо)4. На зловживанні полковниками 
своїми правами наголошено в “Рішительних пунктах” (ст. 7) гетьмана 
Д.Апостола: “За бывшаго гетмана Скоропадскаго некоторые 
Полковники для прихотей своих(ъ) надслушность повымышляли були 
излишние взятки и неналежные от(ъ) козаковъ здирства, о чём(ъ) были 
челобитные з(ъ) полковъ, и за ту вину они, Полковники, штрафованы”5. 
Крім “денежного и хлебного жалованія”, полкові військові музиканти 
отримували мундир (“мундеръ”), який видавався наприкінці поточного 
року6. 

Полкові військові музиканти користувалися пільгами. Подвір’я, в 
яких вони мешкали, на рівні з дворами полкової та сотенної старшини, а 

                                           
1 ІР НБУВ, ф. I, од. зб. 53763, арк. 353. 
2 ІР НБУВ, ф. I, од. зб. 66720, арк. 115. 
3 ІР НБУВ, ф. I, од. зб. 53763, арк. 10. 
4 ІР НБУВ, ф. I, од. зб. 53762, арк. 210 зв. 
5 Маркевич Н. История Малороссии. В 5-ти томах. – М., 1842. – Т. 3. – С. 362-363. 
6 ІР НБУВ, ф. I, од. зб. 53763, арк. 420 зв. 
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також працівників полкової канцелярії належали до вільних, тобто 
звільнялися від “общенароднихъ повинностей и податковъ”1. Серед 
полкових військових музикантів були й такі, які отримували ранги 
старшинських посад (за особливі заслуги). Приміром, у “ведомости” 
(1766 р.) під час укладання Рум’янцевського опису, зареєстрований 
абшитований значковий товариш Хома Трембач, очевидно, колишній 
військовий музикант2. 

Невід’ємною частиною військового життя були походи. В 
основному, в похід вирушала полкова музика, похідна канцелярія, а 
також полковий капелан та похідна церква. До участі у походах 
запрошувалися полкові музиканти, найчастіше – “трембачі”, а також 
згадуються співаки-заспівувачі та виконавці на народних інструментах 
(бандуристи). Про надіслання таких виконавців поступали 
розпорядження з Генеральної військової канцелярії до полкової 
старшини. Традиційним атрибутом походів були військові трофеї, серед 
них – музичні інструменти: литаври, барабани, котли, труби, сурми, 
пищалі тощо.  

Військова полкова музика мала велике значення в суспільному й 
культурному житті полкових міст тогочасної України-Гетьманщини. 
Тому залежно від завдань і умов застосування визначилися основні 
різновиди української військової музики другої половини XVII-
XVIII ст.: офіційно-церемоніальна, службово-стройова, сигнально-
фанфарна, побутово-розважальна та концертна військова музика. 
Відомою літературною пам’яткою другої половини XVII – початку 
XVIII ст. є вірш “Иеромонаха Климентія Зеновіева сына”: “Про 
довбишів, що в бубни бубнять, і про тринбачів, що в труби трублять”, 
де автор подає функційне призначення військових музикантів. 

У ІІ пол. XVII-XVIII ст. військова музика широко застосовувалася у 
побуті гетьмансько-старшинського середовища (на балах, вечірках, 
сімейних святах). Про це свідчать мемуарні записи представників 
генеральної старшини Я.Сулими, Я.Марковича, М.Ханенка, 
П.Полуботка, П.Апостола та ін. Крім того, полкових військових 
музикантів запрошували на урочисті заходи, свята, які відбувалися 
навіть в інших полках Лівобережної України. Запрошували їх і 
представники полкової старшини: 1 серпня 1729 року від Генеральної 
військової канцелярії надіслано указ до Миргородського наказного 
полковника: “дабы Он(ъ) позволил(ъ) музику войсковую взять на 
весεлле” лубенському полковнику Івану Кулябці3. Ці факти свідчать, що 
військові музичні колективи виконували танцювальну музику 
(очевидно, й українські народні танці). 

Такий стан функціонування полкових військових музикантів, їхня 
професійна діяльність на території Лівобережжя існувала до 1764 р. 10 

                                           
1 ІР НБУВ, ф. I, од. зб. 54333, арк. 421. 
2 Лазаревский А.М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины XVII-XVIII вв. // 

Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1896. – Кн. XI. – Отд. 2. – 
С. 84. 

3 ІР НБУВ, ф. I, од. зб. 53763, арк. 140 зв. 
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листопада 1764 р. було видано царський указ про ліквідацію 
гетьманства й утворення Малоросійської колегії – органу управління 
Лівобережною Україною (діяла до 1786 р.) на чолі з її президентом 
П.Рум’янцевим. Наступні укази протягом 1765-1774 рр. були 
спрямовані на скасування полкового устрою Лівобережної та 
Слобідської України. Одним з останніх був урядовий указ від 7 
листопада 1775 р. про чинність на Лівобережній Україні “Установления 
о губерниях”, згідно з якими територія Російської держави поділялася 
на 41 губернію. Так, було проголошено ліквідацію полкового устрою. 
Останнім законодавчим актом був указ (28.VI.1783 р.) Воєнної колегії 
про перетворення колишніх лівобережних козацьких полків на 
регулярні полки російської армії: з 10 гетьманських і 3 компанійських 
утворено 10 регулярних карабінерних полків з 6-річним терміном 
служби. Також царськими указами (4.VI.1774 та 4.VIII.1774 рр.) було 
зруйновано та скасовано Запорозьку Січ. Усі військові клейноди 
козацької та гетьманської влади були конфісковані й перевезені до 
Москви. 

У зв’язку з інкорпорацією України Росією та ліквідацією царським 
урядом полкового устрою в 1782 р., Миргородський полк припинив 
своє існування, а його територію було включено до складу Київського 
намісництва. Cкасування полкового устрою Гетьманщини істотно 
порушило мережу полкових військових музикантів на території 
Лівобережжя України, але не ліквідувало її відразу. Полкові військові 
музичні осередки Лівобережної України ще діяли протягом 70-90-х 
років XVIII ст. У кінці XVIII ст. нові заходи Павла I докорінно змінили 
стан військової музики в Україні. На початку 1797 р., указом імператора 
Павла I були ліквідовані полкові хори та оркестри. За імператорським 
указом від 10 жовтня 1797 р. у церквах Лівобережної України було 
заборонено співати духовні концерти. 

Незважаючи на вищеназвані заходи з боку російської влади, 
військові оркестри в Україні набули поширення та нового етапу свого 
професійного розвитку в кінці XVIII – на початку XIX ст. Про це 
переконливо свідчить праця “Теорія музики” (1818 р.) Густава Гесс де 
Кальве, який тривалий час жив і працював в Україні. Теоретик 
характеризує насамперед стан розвитку військових музичних колективів 
кінця XVIII – початку XIX ст. в Україні: “Всякий полкъ имеет(ъ) свою 
капель, и некоторые из(ъ) них(ъ) чрезвычайно хорошо устроены. Иныя 
ещё и по сие время управляются нанятыми иностранцами, но со 
временем не будетъ в(ъ) нихъ нужды”, оскільки, як підкреслив 
Г.Кальве: “Полковники, которые заботятся иметь искусснаго 
капельмейстера, темъ более ускоряют(ъ) усовершенствованіе прочихъ 
музыкантовъ”1. Це означає, що підбір професійних кадрів та навчання 
військових музикантів відбувалося під контролем та за підтримки 
полкової старшини. Гесс де Кальве підкреслив, що “Теорія музики” є 

                                           
1 Гесс де Кальве Г. Теория музыки или Разсуждение о сем искусстве, заключающее в 

себе историю, цель, действие музыки. – Харьков, 1818. – Т. 1. – С. 18. 
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підручником і розрахована на аматорів та професійних оркестрових 
музикантів (виконавців та композиторів): “Книга моя может быть хоть 
несколько полезна; если любители и уже усовершенствованные 
полковые музыканти из оной почерпнут ясные понятия, и придут в 
состояние исправлять партитуры, или и собственные писать”1. 

Загалом, в умовах козацько-гетьманської держави ІІ пол. XVII-
XVIII ст. створилися сприятливі умови для розвитку військової музики, 
функціонування якої належало до етикету представників гетьмансько-
старшинського стану. Військова музика набула суспільно-політичного 
та культурно-мистецького значення і була складовою культурно-
музичного життя тогочасної України. Після скасування козацько-
гетьманської держави (1764 р.) традиції та форми діяльності військової 
музики збереглися як галузь культурно-музичного життя в Україні і 
діяли протягом кінця XVIII – середини XIX ст. 

 
 
 

Баранівський В.Ф. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОЇ  
КУЛЬТУРИ 

  
У статті обґрунтовується місце та роль українознавства як 

світогляду та науки в політичній культурі українського суспільства. 
 
На сучасному етапі становлення українського суспільства все більш 

актуальною стає проблема духовності, національної культури, 
політичної свідомості громадян. Зокрема, без високої політичної 
культури не може бути  організованої та монолітної нації, а без такої 
нації неможливою є міцна держава і розвинуте громадянське 
суспільство. 

Подібно до того, як культура визначає і пропонує ті чи інші норми й 
правила поведінки в різних сферах суспільного життя, політична 
культура визначає і пропонує норми поведінки в політичній сфері. Вона 
формує керівні принципи й стилі політичної поведінки, політичні норми 
й ідеали, надає цілісності й інтегрованості суспільству в цілому. 

Сьогодні ми чітко бачимо: від того, які політичні сили приймають 
політичні рішення та реалізують їх, залежить стан суспільства, напрями, 
шляхи та засоби вирішення найбільш важливих проблем суспільного 
розвитку. Очевидним є те, що українське суспільство, його проблеми та 
досягнення значною мірою залежать від політичної культури державних 
діячів та політиків. Рівень політичної культури сучасних політиків нам 
відомий. Маємо те, що маємо. Хоча очевидно, що є в Україні люди з 
більш високим рівнем інтелекту, духовної та політичної культури. Але, 
на жаль, вони покищо не в змозі добратися до олімпу політичної влади. 

                                           
1 Там само. – С. 19. 



Україна – культура, матеріальна і духовна 
 

 307

Головна причина цьому – недостатній рівень культури, політичної 
свідомості більшості громадян України. Крім того, все більше 
спрацьовує і т. зв. фінансовий та адміністративний ресурс. В Україні 
немало достойних людей, які могли б бути серед тих, хто створює та 
затверджує закони, хто приймає політичні рішення. Але поставимо 
запитання: «Чи має хто з представників інтелігенції сьогодні реальну 
можливість досягти владних вершин?» Очевидно, що ні. Хоча б тому, 
що абсолютна більшість представників сучасної української інтелігенції 
знаходиться на межі бідності.  

Політична культура сучасної політичної еліти, що характеризує 
рівень політичного життя в Україні, в цілому також вирізняється 
недостатнім рівнем. У чому ж полягає недолугість політичної культури 
мислення та дії сучасних українських політиків, звичайно ж, і значної 
частини населення? Як нам вбачається, хибність політичних поглядів, 
оцінок ситуації в Україні і політичних рішень полягає в недооцінці 
проблем єдності українського суспільства та шляхів їх вирішення. 
Неупереджений погляд свідчить, що владні структури України просто 
“не помічають” процесів, що ведуть до розколу суспільства, зокрема, за 
ознаками регіональної, релігійної та мовної культури. У країні 
посилюється вплив російського націоналізму, який, безумовно, буде 
викликати посилення радикальних форм українського захисного 
націоналізму. У політичних колах, які були при владі у період правління 
Л.Кучми, превалювала думка про те, що розв’язання економічних 
проблем у державі ослабить протистояння в суспільстві. Такий підхід є 
необгрунтованим та хибним. Політика, що не бере до уваги духовних 
аспектів людського буття, не є реалістичною. Реалізм такої політики 
позірний: як засвідчує міжнародний досвід (Квебек, Велс, Косово), 
високий рівень добробуту не усуває значущості культурних чи 
релігійних домагань різних соціальних та політичних сил. Очевидно, що 
низький рівень політичних рішень обумовлюється низьким рівнем 
особистісного культурного та політичного розвитку тих, хто приймає ці 
рішення. 

Виключно важливу роль у формуванні політичної культури 
суспільства відіграє українознавство. Вбачається, що далеко не всі 
представники владних структур і нині достатньо усвідомлюють 
важливість проблеми українознавчого виховання не тільки українців, а 
й усього населення України, а також необхідність не тільки 
контрінформаційних, а й широких наступальних заходів в інтересах 
відродження, ствердження та поширення всього українського як в 
Україні, так і за її межами. Українознавство повинно все більше 
відігравати не тільки просвітницьку роль як науки самопізнання, а все 
більш активну державотворчу та захисну функцію. Українознавство 
має не тільки вивчати та пропагувати українство, українське життя, а й 
стати ідеологією державних структур, провідних політичних партій 
та громадських рухів. Покищо, на жаль, такого стану насправді немає. 
Без національно свідомої, патріотично налаштованої політичної еліти 
неможливе українське відродження. Такий висновок випливає із 
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розуміння принципової єдності та взаємозалежності політичних, 
культурних та етнонаціональних процесів у суспільстві. 

У період незалежності хвиля відродження українства в державі 
зустріла шалений опір антиукраїнських сил та пасивний спротив і з боку 
української влади. Сучасний процес становлення українського 
суспільства вимагає активних дій усіх свідомих українців, системи 
українознавства, спрямованих до його органічного поєднання з 
системою політичної, державної влади. Без такого поєднання Україна, 
як монолітна національна держава, просто неможлива. 

Українознавство має стати філософією, ідеологією конкретної 
наступальної дії. Велика робота по відродженню життя та історії 
українства повинна доповнюватися активними заходами політичного, 
культурологічного, правового та державотворчого характеру. Конкретні 
вимоги та пропозиції до влади як у центрі, так і на місцях, можуть 
здійснюватися в сфері захисту української мови, культурних пам’яток, 
культури загалом, українських засобів масової інформації, закладів 
науки, освіти та виховання тощо. 

Насамкінець зазначимо, що процес демократизації, розбудови 
громадянського суспільства не може бути справжнім, якщо не 
задовольняються природні права громадян України. Так, на сьогодні 
багато з етнічних українців не мають реальної можливості оволодіти 
рідною мовою, сповідувати свою національну релігію тощо. А мова, як 
відомо, це – душа народу. Поставимо собі запитання: “Чи може стати 
етнічний українець національно свідомою особистістю за умови, якщо 
він  тільки тілом, але не своєю душею є українцем?” Звичайно, ні! 
Історія знає немало прикладів, коли українці за походженням ставали 
чужими для свого народу (українці-яничари, манкурти та ін.). Якщо 
будується демократичне, громадянське суспільство, то має 
здійснюватися головне – задоволення природних прав людини бути 
самими собою: українцем, поляком, молдаваном, євреєм… А покищо 
природні права саме українців на своїй етнічній землі найменш 
враховуються у процесі демократизації та громадянських перетворень. 
У них фактично відбирають природне право на національну мову, 
духовність, національку культуру, врешті-решт – національну 
самосвідомість, як представників великого та славного історичного 
народу. 

Таким чином, українознавство буде відігравати вирішальну роль у 
відродженні та формуванні українців, як справжніх патріотів своєї нації 
та держави за умов, якщо його зміст пронизує всі сфери суспільно-
політичного життя українського суспільства і стає ідеологією 
конкретної наступальної дії. 
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Линник І.В. (Київ) 

 
НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА 

ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ  
ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ 

 
Національна культура виступає суб’єктивним компонентом 

життєвого потенціалу українського суспільства. Політичні, 
економічні й культурні перетворення взаємозумовлені в силу того, що 
не може бути життєздатним суспільство, яке не має в своєму 
розпорядженні відповідних систем, що підтримують одна одну на 
взаємній основі. У довгостроковій перспективі відповідні компоненти 
або пристосовуються один до одного, або система руйнується. 
Зовнішні обставини мають не менш важливе значення, але самі по собі 
не є вирішальними. Коли справа заходить про людей, суб’єктивні й 
об’єктивні фактори – культура і середовище – безперервно 
взаємодіють.  

 
Культура в сучасному українському суспільстві виступає одним із 

головних чинників створення основ політики громадянської участі, 
стимулом громадянського поєднання і громадянської згоди між 
людьми. Це, передусім, повинно сприяти розвитку традицій 
толерантності, коректності та поміркованості в соціумі, що створить 
умови формування культурних, світоглядних і духовних основ 
українського народу як політичної європейської нації. Будь-які 
політичні, економічні, культурні нововведення, що не спираються на 
традицію, є незрозумілими, а через це не спрацьовують. Необхідність 
створення умов для економічної й громадянської активності кожної 
людини обумовлює формування нової якості соціальних зв’язків та 
партнерства, перехід від загальнозрівнювальних категорій та 
політичних практик і технологій до індивідуально-громадянського типу 
суспільної ідентифікації. Критерієм розвитку, за В.І. Шинкаруком, 
стають не стільки абстракті колективні інтереси, скільки якість життя і 
цінності конкретної особистості1. Звідси, найважливішим призначенням 
культури є продукування таких смислів, втілення котрих призводить до 
самоактуалізації як кожної окремої особистості, так і всього 
суспільства, усіх його інституцій. Без такої самоактуалізації не можуть 
бути вироблені й утверджені нові парадигми національної 
самоорганізації та суспільного життя. 

Проблема соціокультурних реформ в Україні дає змогу визначити 
певні тенденції її еволюції. Справа йде про сукупність процесів на 
різних рівнях суспільного життя, до яких можна віднести соцієтальний і 
індивідуальний рівень. На соцієтальному рівні все більш виразно 

                                           
1 Шинкарук В. І. Повернення до джерел тунелю // Шаров І.Ф. 100 сучасників: роздуми 

про Україну. – К.: Преса України, 2002. – С. 486. 
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виступає принципова багатомірність суспільства як цілісної системи. 
Воно має багато вимірів, проте йому властиві декілька 
фундаментальних вимірів, які не зводяться до інших і не виводяться від 
інших. Це перш за все соціо-економічний простір, характер культури, 
тип соціальності, становище індивіда в суспільстві, соціальний час. Все 
складніше говорити про якийсь один параметр, що визначав би всі інші, 
оскільки вони разом впливають на еволюцію суспільства. Культурно-
історичні структури стають паритетними з попередньо домінуючими 
соціально-економічними. В цьому значенні суспільні процеси 
набувають характеру соціокультурних1. Соціальні відносини не тільки 
впливають на культуру, а й відчувають сильний вплив з боку культури. 

На індивідуальному рівні спостерігається суттєва зміна становища 
людини в суспільстві як цілісної системи. Індивід поступово перестає 
бути об’єктом впливу з боку держави та інших безликих інститутів, 
продуктом інституційного середовища, він все більше стає суб’єктом у 
своїх взаємодіях із зовнішнім світом, набуває різносторонньої свободи, 
індивідуалізованої багатомірності. Справа життя людини постає як серія 
її власних виборів, через які індивід сам контролює й реалізує себе як 
особистість. Хоча інституційне середовище продовжує впливати на неї, 
але цей вплив значною мірою знаходиться під її власним контролем. 

Соціум, як і людина, має власні параметри, що сформувалися в 
процесі історико-культурного розвитку. Одним з таких параметрів є 
соцієтальна психіка – головна психосоцієтальна умова соціалізації як 
особистості, так і будь-яких суспільних структур – організацій, 
інститутів, угруповань та навіть соціуму в цілому. Стратегія і тактика 
суспільної поведінки зумовили колись утворення комплексів 
специфічного реагування певної історичної спільноти на внутрішні й 
зовнішні подразники. Соцієтальна психіка як інтегральна властивість 
соціуму є певною цариною, з якої індивід бере в готовому вигляді все 
те, що дає йому змогу вижити, а потім і досягти життєво необхідної 
внутрішньої структури, внутрішнього гаранта його індивідуальності. 
Соціум і індивід немовби обмінюються своїми суб’єктивними 
цінностями. У процесі такого творчого обміну з величезної кількості 
можливих варіантів особистість конструює свій, неповторний, а соціум 
здобуває підтвердження власної спадщини, її придатності до виживання 
в нових історичних умовах. 

Представники різних суспільств є носіями різних культур, вони 
відрізняються між собою світоглядом, цінностями, навичками тощо. 
Зміни, що відбулися в останні десятиліття в економічній, політичній та 
соціальній сферах світової спільноти обумовили серйозні зрушення в 
культурних основах сучасного індустріального суспільства. Змінилися 
стимули, що спонукають людину до праці, протиріччя, що стають 
причинами політичних конфліктів, релігійні переконання людей, їхнє 
відношення до різних соціальних, моральнісних цінностей, які 

                                           
1 Ахиезер А. С. Философские основы социокультурной теории и методологии // 
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донедавна визначали соціальну взаємодію між ними. Усі ці зміни 
проходять поступово, відображаючи зміни в процесі формування 
світогляду людини. Так, серед старшого покоління членів суспільства 
широко розповсюджені традиційні цінності й норми індустріального 
суспільства, тоді як молодь все більше віддає перевагу новим 
орієнтаціям постіндустріальної системи цінностей. У міру того, як 
молоде покоління дорослішає і поступово витісняє старше, проходить і 
трансформація світогляду, що на даний час домінує в суспільстві. 

Кожна національна культура проходить свою індивідуальну 
еволюцію змін і є стратегією адаптації її народу. У довгостроковій 
перспективі такі стратегії, як правило, є реакцією на реформування 
соціально-політичного та економічного характеру і, як такі, не можуть 
довго залишатися незмінними. При цьому, вони самі формують 
останню. Культурний рух сьогодні змінює русло розвитку 
високоіндустріальних суспільств, внаслідок чого економічне зростання 
перестає виступати домінуючим соціальним орієнтиром, а значення 
економічних критеріїв як стандарту раціональної поведінки знижується.  

На ранніх етапах індустріалізації в західноєвропейських країнах 
економічні фактори відігравали важливу роль, що було можливим для 
інтерпретації суспільства й культури в цілому на основі моделей 
економічного детермінізму. У сучасному постіндустріальному 
суспільстві економічні фактори досягли такої межі, після якої їх 
значення стало знижуватися, і сьогодні детерміністські моделі 
втрачають свою дієздатність. Вплив на суспільні процеси економічних 
факторів не викликає сумнівів, але ними справа не обмежується.  

За М. Альбером: “...якщо хочете визначити одним словом сукупність 
індивідуальних поведінок, властивих більшій кількості індивідів, які 
спираються на суспільні інститути, визнані правила і спільну 
Батьківщину, то ви повинні говорити про культуру”1. Отже, 
суспільствам характерна специфічна сукупність проявів культурного 
світогляду, причому, ця культурна своєрідність носить відносно 
стійкий, але не зовсім сталий характер. При цьому воно може мати 
серйозні політичні та економічні наслідки, один з яких обумовлений їх 
тісним зв’язком з життєдіяльністю демократичних інститутів.  

Аналізуючи довгострокові зв’язки між культурою й економікою 
можна говорити про їх симбіоз, де культура виступає як найважливіша 
змінна величина. Культурні зміни в соціумі значною мірою 
відображають соціалізацію стійких звичок і поглядів людей. Один раз 
встановившись, ці орієнтації володіють значним запасом міцності і 
здатні самостійно впливати на політику й економіку протягом 
тривалого часу після подій, завдяки яким вони сформувалися. 
“Стабільна демократія не обов’язково є наслідком високого рівня 
економічного розвитку, – зазначає Р. Інглегарт, – останнє може 
стимулювати, але не здатне гарантувати становлення демократичних 

                                           
1 Альбер А. Капитализм против капитализма. – СПб.: Экономическая школа, 1998. – 
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інститутів і політичної культури, яка благоволить їхньому розквіту”1. 
Через це в довгостроковій перспективі взаємозв’язок між національною 
економікою і національною культурою носить комплексний, системний 
характер. 

Національна культура, як спротив змінам у системі певних 
традиційних цінностей в цінності демократичні, може бути перепоною 
на шляху демократизації. Ідентифікація пізнання в системі культури 
виявляє загальні світоглядні засновки єдності духовно-теоретичного, 
духовно-практичного і практичного освоєння світу, єдиний фонд 
категоріальних структур, форм методологічної свідомості та її 
формоутворення. Культура виступає відносно пізнання як духовно-
практичне відтворення людської історії й тому є ширшою 
сенсоутворюючою системою. Вона, таким чином, є історично 
сформованою системою опредмечування людських сутнісних сил та 
породжує „людську субстанцію культурних процесів”2. Культура не є 
статичним явищем подібно до законів природи, вона – творіння людей і 
перебуває в процесі постійної еволюції. 

У загальному розумінні культура є системою поглядів, цінностей і 
знань, широко розповсюджених у суспільстві і передаються із 
покоління в покоління. Якщо більшість рис людини мають вроджений і 
незмінний характер, то культура є предметом засвоювання і в різних 
суспільствах може бути різною. У свою чергу вона формує своєрідний 
культурний менталітет. Він виражається в сфері внутрішнього досвіду 
людей або в його неорганізованій формі (окремі взірці, ідеї, бажання, 
почуття, емоції), або в організованій формі мисленєвих систем, 
витканих із цих елементів внутрішнього досвіду. Це сфера духу, 
цінностей, значень тощо. Ключові, рано засвоєні аспекти культури мало 
піддаються змінам, по-перше, тому, що для зміни центральних 
елементів когнітивної організації людини необхідний масований вплив 
на її ментальні структури, і по-друге, тому, що самі потаємні цінності 
стають для людини самоціллю і відмова від них породжує несвідомі 
страхи та втрату впевненості в собі.  

В умовах серйозних і постійних зрушень соціокультурного 
характеру перетворенням можуть піддатися навіть ключові елементи 
національної культури. Але їх зміна, швидше за все, буде проходити з 
витісненням одного покоління іншим, ніж шляхом перебудови 
свідомості дорослих людей, соціалізація яких уже відбулася. 
Міжгенераційний процес зміни культурних цінностей обумовлює 
поступову модифікацію політичних і економічних норм сучасного 
українського суспільства. Певні сукупності економічних, політичних і 
культурних трансформацій розвиваються логічно взаємопов’язаним 
чином, при чому одні напрями такого розвитку є більш ймовірними, ніж 
інші. Коли конкретні суспільні процеси набирають темп, то в 

                                           
1 Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе // Новая 

постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М.: Academia, 1999. – С. 251. 
2 Крымский С. Б. Философия как путь человечности и надежды. – К.: Курс, 2000. – 

C. 161. 
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довгостроковому плані виникає ймовірність певних, серйозних за своїм 
значенням, змін. 

Причинно-наслідкові зв’язки мають взаємний характер. Політичні, 
економічні і культурні перетворення взаємообумовлені в силу того, що 
не може бути життєздатним суспільство, яке не має в своєму 
розпорядженні політичної, економічної і культурної систем, що 
підтримують одна одну на взаємній основі. В довгостроковій 
перспективі відповідні компоненти або пристосовуються один до 
одного, або система руйнується. Соціальні системи не вічні і більшість з 
них, проіснувавши протягом певного періоду, зникають з лиця землі. 
Культура виступає суб’єктивним компонентом життєвого потенціалу 
суспільства. Йдеться про цінності, погляди, вірування, навики, знання 
народу. Зовнішні обставини мають не менш важливе значення, але самі 
по собі не є вирішальними. І коли справа заходить про людей, 
суб’єктивні й об’єктивні фактори – культура і середовище неперервно 
взаємодіють.  

Швидше за все інтереси, що переважають у суспільстві, є звичними і 
загальноприйнятими поглядами. Те, що воно схвалює і находить 
зручним, подається як розумна політика. Але те, що воно не схвалює 
або знаходить важким для реалізації, може бути цікавим і вражаючим, 
але воно ніколи не стане керівництвом для серйозних поглядів або дій. 
Саме через визначення того, що є серйозним та достойним, і 
проявляються, головним чином, економічні інтереси. “Коли зачіпаються 
глибоко вкорінені переконання і забобони, – зазначає Самуельсон, – то 
в людей підвищується кров’яний тиск, їхні голоси стають крикливими; 
але саме деякі з цих забобонів є не більшими аніж погано замаскованим 
вираженням певних економічних інтересів”1. Звідси можна зробити 
висновок, що процеси, які відбуваються в свідомості людей, не менш 
важливі, ніж події, що відбуваються навколо.  

Національна культура змінюється повільно, але все-таки змінюється, 
причому, проходить це саме через взаємодію з навколишнім 
середовищем. Зміні підлягає суб’єктивний аспект суспільних інститутів: 
переконання і вірування, цінності, знання і навички, засвоєні 
представниками даного суспільства й які доповнюють зовнішні системи 
примусу і комунікацій. Сприйняття реальності проходить через 
своєрідні культурні фільтри. Більше того, ці культурні фактори 
невпинно стають все більш важливим компонентом повсякденного 
досвіду. В міру нашого переходу до світу, у якому людський фактор 
буде грати все помітнішу роль порівнянно з зовнішнім середовищем, 
людині буде відкриватися розширений спектр можливостей для 
індивідуального вибору.  

Стабільна економічна і політична система високоіндустріальних 
країн має в своєму розпорядженні відповідну культурну систему, на яку 
вона спирається і яка ніби узаконює її існування. Ф. Фукуяма зазначає, 

                                           
1 Самуельсон П. Экономика. – М.: НПО «АЛГОН» ВНИИСИ 
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що економічне життя глибоко вкорінене в соціальному житті і його 
неможливо зрозуміти окремо від звичаїв, норовів і устоїв конкретного 
досліджуваного суспільства – одним словом, окремо від культури1. 
Сучасна економіка високоіндустріальних країн є феноменом і 
продуктом досить конкретної культури, будучи її органічною частиною. 
Сьогодні стає очевидним, що економічне буття – це буття людини, яка 
акумулює в собі основні форми своєї життєдіяльності: політичну, 
культурну, духовну, у тому числі й економічну. Саме вона є сукупним 
носієм економічної системи в цілому, саме вона в цілісному 
неподільному вигляді відтворює економічне життя. Суспільство має 
культурну природу і спирається в своїй діяльності не на зафіксовані 
регламентації, а на групу етичних навичок і взаємних моральних 
зобов’язань, засвоєних його членами. Економіка завдяки людині стає 
сукупною, універсальною, єдиною матеріально-духовною сферою, 
через яку особистість, як носій певної культури, реалізує себе як 
цілісність. Особливістю дій цього механізму є те, що він 
субстанціонально заставляє людину з точністю виконувати його вимоги. 
У випадку відхилення від цих вимог дії людини набувають руйнівного 
стихійного змісту. 

Одним із суттєвих проявів впливу національної культури на 
становлення й існування певного типу економічної системи суспільства 
виступає економічна свідомість. Це поняття виражає сферу 
внутрішнього економічного досвіду людей, вираженого в його 
неорганізованій формі (окремих взірців, ідей, бажань, почуттів, емоцій) 
чи в організованій формі мислительних систем, витканих із цих 
елементів внутрішнього досвіду. Його досить часто використовують для 
аналізу і пояснення специфіки життєдіяльності людей в економічному 
середовищі. Пізнавальна цінність цього поняття в тому, що він дає 
цілісне і широке уявлення про світогляд і економічну поведінку 
суб’єктів соціальної дії.  

У загальній формі економічна свідомість виражає основу, якісне 
ядро життєдіяльності людини та характеризує тип її ментальності – 
усталеного ладу людського мислення, що не обмежується сферою 
усвідомленого і сягає значною мірою в несвідоме. На відміну від 
науково-теоретичних рефлексивних систем, свідомо спрямованих на 
продукування, послідовну розробку і внесення у свідомість суспільства 
ідей, що утворюють лише наочно фіксовану частину духовного життя 
суспільства, ментальність формується, функціонує і змінюється 
набагато повільніше і без усвідомлення тих, хто є її носієм. 

Економічна свідомість на практично-буденному світоглядному рівні 
виступає своєрідним духовним сплавом органічно сполучених багато в 
чому, а подекуди – й у головному нерефлексованих, логічно не 
осмислених самобутніх історичних традицій господарського життя 
соціуму. Вони успадковуються від попередників людьми певної епохи 
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способів, стилів, манер, прийомів, навиків і процедур їх мислення, 
світовідчуття, світосприйняття, світоспоглядання та орієнтацій у 
природному й суспільному світі. Це своєрідні автоматизми духовного 
життя, що виявляють себе у вигляді позаособистісних установок, 
регулятивів, нахилів і схильностей індивідів, груп, спільнот до певної 
манери спілкування, діянь, відчування, сприйняття та осмислення світу. 

Економічна свідомість формує економічну культуру людини і є 
результатом певної культури суспільства в цілому. У зміст поняття 
„економічна культура” входить уся сукупність прогресивних 
гуманістичних матеріально-духовних досягнень людей у різних сферах 
соціально-економічної діяльності1. Уявлення про культуру як соціальну 
пам’ять суспільства тлумачиться як особлива мова цінностей, знання, 
норм, вимог і санкцій, засвоєння якої пов’язує нові покоління людей із 
попередньою історією, дає їм змогу оволодіти досвідом та примножити 
його. Економічна культура спирається на такі соціальні цінності, як 
справедливість, рівність, повага, престиж, солідарність, згода, злагода, 
порядок тощо. Вона є також продуктом діяльності соціальних 
інститутів, що належать до економічної сфери, і продукти 
функціонування соціальних груп, що входять до соціальної сфери. 

Цінності та норми економічної культури можна поділити на 
особистісні й інституціональні. До особистісних відносять вид занять, 
роботу, посаду, соціальні блага, можливість зробити кар’єру, 
самостійно приймати рішення, володіти власністю тощо. З цими 
цінностями пов’язані соціальні якості суб’єктів економічної діяльності. 
Так, для професійно зорієнтованих людей характерна висока цінність 
праці, її зміст, а люди з пріоритетом споживацьких цінностей надають 
перевагу заробітку. Інституціональний аспект економічної культури 
охоплює соціальні цінності й норми, що функціонують в економіці, але 
властиві соціальним інститутам: політиці, праву, ідеології, науці, сім’ї, 
моралі, релігії. Взаємозв’язок інституційного й особистісного аспектів 
надає культурі, і економічній у тому числі, відповідної цілісності. 

Якість трансформації економічної свідомості в перехідному 
суспільстві залежить від багатьох об’єктивних умов, до яких можна 
віднести існуючу модель соціально-економічного розвитку країни, 
характер економічної і політичної влади, менталітет народу, панівної в 
суспільстві ідеології тощо. Як засвідчила практика реформування 
економіки України останніх років, такі моделі соціально-економічного 
розвитку, як перехід до ринкової або соціально-ринкової економіки не 
сприяли формуванню позитивної ринкової економічної свідомості. Тим 
більше, що сама практика трансформаційної економічної системи 
України істотно відрізнялася від основних параметрів моделі 
орієнтованої ринкової економіки, що існує в високоіндустріальних 
країнах і була значною мірою наближена до капіталізму кінця ХІХ 
століття. 

                                           
1 Економічна енциклопедія: У трьох томах. – К.: Вид. центр „Академія”, 2000. – Т. 1 / 

Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – С. 422. 



Збірник наукових праць НДІУ, том ІV 
 

 316

Це можна пояснити тим, що феномен свідомості людини зумовлений 
не стільки біологічними, скільки соціокультурними чинниками. Вона в 
імпліцитній формі містить у собі етичні, естетичні, релігійні, політичні, 
правові, економічні та інші цінності, сприйняті не лише через сферу 
освіти, моралі, права та релігійних інститутів, зведених у цілісний і 
продуманий моральний, правовий, релігійний чи економічний кодекс, а, 
головним чином, інтеріоризовані людиною, переважно несвідомо у 
сфері буденного життя. Оскільки інтерсуб’єктивний за своєю природою 
світ економічної свідомості усвідомлюється вибірково, то цим 
зумовлюється неповторність властивого саме їй, як відповідному 
конкретно-історичному соціокультурному утворенню, поєднання 
високо раціоналізованих сфер духовного життя (ідеологія, філософія, 
наука, релігія) з неусвідомленими універсаліями, архетипами і кодами 
культури. 

Знання ніколи не існує в свідомості людини тільки у вигляді 
уявлень, понять, теорій. Ці форми знання є абстрагованими 
структурами, що виникають із глибинних процесів взаємодії свідомості 
й реальності внаслідок інтерсуб’єктивних перетворень. Суб'єкт не 
тільки відтворює буття, він володіє ціннісним усвідомленням його 
результатів. Внутрішня переконаність у результатах пізнання стає 
соціально значимою тільки тоді, коли вона транслюється і 
перетворюється в надбання цілої спільноти людей, носія універсальних і 
загально-значимих форм знання. Механізм обґрунтування входить до 
структури комунікації і формує дискурсивні форми аргументації. У 
такому аспекті пізнання є процесом культурним і соціальним. 

Із усіх атрибутів людської діяльності тільки культура, як форма 
розпредмечування людських сутнісних сил, дає змогу здійснювати 
повернення людини до самої себе, оновлювати людську самість. В 
культурі людські почуття існують не тільки в безпосередній формі 
предметного контакту, а й як духовні феномени, духовні переживання. 
В ній абстрактні ідеї можуть породжувати глибинну символіку творчих 
форм або структур, і в процесі опредмечування огортатися в символіку 
людської діяльності. Пізнавальна практика людини здійснюється в 
межах вироблених національною культурою кодових механізмів, які в 
сукупності складають систему розумності людини. Соціально-
культурна детермінація пізнання здійснюється через кодові механізми 
інтелекту, загальні як для науки, так і для сфери культурної творчості. 
Пізнання передбачає механізми критики, здатність до трансформацій 
ціннісно-смислових моделей і відповідних практичних переорієнтацій. 

Як зазначає М.В.Попович, сприйняття чужої і взагалі нової культури 
завжди зумовлене можливостями того, хто сприймає1. Етнос, нація в 
цілому, має відповідний характер культури, своєрідний словник. Тому, 
певна частина культурних досягнень іншої культури або культур може 
залишатися протягом довгого часу незрозумілою для даної культури. 

                                           
1 Попович М. В. Національна культура і культура нації. – К.: Т-во „Знання” України, 

1991. – С. 59. 
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Культурне буття людини і систему її взаємодії з реальністю пронизують 
конвенціональні структури, мають особливі властивості. Насамперед 
потрібно сказати, що вони не завжди заключаються свідомо і від імені 
конкретного історичного індивіда. Договір виникає задовго до появи 
людини на світ і обумовлює її життєву активність до кінця життя. Це є 
договір між свідомістю і реальністю, згідно з яким людина (як носій 
свідомості) згоджується „бути”, а реально забезпечується таке 
влаштування світу, яке дає можливість людині в ньому жити й діяти. 
Людина має виконувати закони, що конституюють даний світ і порядок, 
а також у межах власних сил допомагати удосконаленню світу й 
збільшенню в ньому міри впорядкованості. 

Культурний досвід нації закріплюється в своєрідних стереотипах 
мислення. Через це необхідно конституювати наявність певних 
конвенційних структур між інтелектом і реальністю. Різні форми 
духовно-практичного освоєння світу, а також саме пізнання отримують 
вираження в світоглядному відношенні людини до дійсності. Воно 
оформлюється в межах сфери взаємодії розуму, почуття, волі і 
визначається як сплав знання з переконаннями, етичними і політичними 
регулятивами поведінки, нормами й ідеалами соціальної активності 
людини. В цьому розумінні світогляд є не тотожним тільки 
пізнавальному феномену. Він передбачає всю сукупність суспільно-
політичних, моральнісно-етичних оцінок, а також нормативних 
критеріїв діяльності, до яких можна віднести ефективність, 
оптимальність тощо. 

Людина повинна усвідомити себе як інженера соціального життя. Це 
дає привід для створення в українському суспільстві творчої генерації, 
свідомої своєї ролі – надати сенс власному буттю в його духовно-
соціальних світоглядних вимірах і надихнути суспільство на творення 
життя хоча б на рівні мімезису – наслідування кращим зразкам культури 
життя і життєвої культури. П.С.Гуревич говорить про кризу культури, 
як “обов’язковий і закономірний етап в розвитку кожної культури”1. 
Вона не може набути самоідентичності без подолання в її руслі 
внутрішніх колізій, що виникають. Через це переломні процеси в 
середині культури далеко не завжди свідчать про її розклад, крах та 
остаточну загибель. У цьому розумінні системну кризу українського 
суспільства потрібно розуміти як складний, але невідворотний 
перехідний стан. 

На мою думку, сутність суспільної кризи в українському суспільстві 
складає переоцінка і перекомпонування складових частин духовно-
смислового ядра культури, внаслідок чого вона здатна паралізувати 
культурну динаміку, викликати хворобливі й болючі феномени. Це 
може призвести до краху культури в її колишньому вигляді. Але криза 
досить часто пов’язується з самопізнанням культури, з виявленням її 
потенціалу та можливостей внутрішнього розвитку. Саме через це, як 

                                           
1 Гуревич П. С. Философия культуры // Философия: Учебник / Под ред. В.Д. Губина, 

Т. Ю. Сидориной, В.П. Филатова. – М.: Русское слово, 1997. – С. 303. 
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свідчить світова практика, народженню нової культури передують 
кризові явища. 

Тема кризи в українському суспільствознавстві нерозривно 
пов’язана з уявленням про внутрішнє багатство культури1. Розквіт 
культури – це вираження її самодостатності, зчепності і пропорційності 
її різних інгредієнтів. Відчуття кризи породжується внаслідок 
розходження початкової гармонії національної культури. Її динаміка 
передбачає багатоманітність альтернатив, але далеко не кожна з них має 
шанс на втілення. Кризи, що виникають і проходять в українській 
культурі, не є якоюсь випадковою карою, епізодом у її долі або 
жорстоким присудом. Всю історію світової культури супроводжують 
такого роду процеси, тому що вона нездатна розвиватися вічно за 
єдиною універсальною схемою. В її розвитку настають складності, 
колізійні феномени, що можуть свідчити або про закінчення часу даної 
культури, або про народження нового часу для даного соціуму. 

Одна з найбільш важливих функцій національної культури полягає в 
забезпеченні легітимності політичної й економічної систем. “Всякий 
політичний режим, що зберігається протягом тривалого часу, – пише 
Р. Інглегарт, – практично завжди спирається на відповідний 
моральнісний порядок, який формує політичні й економічні системи, а 
також сам формується під їх впливом”2. Цей моральнісний порядок 
визначає всі аспекти життя: він об’єднує суспільство ставлячи заборони 
на шляху внутрішнього насилля, а також встановлює норми, що 
забезпечують захист приватної власності, підтримуючи одночасно їх 
збалансованість з нормами доброчинності і співпереживання, які також 
є засобами виживання.  

У такому суспільстві повинен бути засвоєний певний комплекс норм 
і правил. Якщо цього немає, то владним органам доводиться добиватися 
дотримання таких правил шляхом одного лише зовнішнього примусу, 
що є справою занадто дорогою і ненадійною. Окрім цього, для 
забезпечення ефективної легітимності такого суспільного устрою, 
культура встановлює межі поведінки як для верхів, так і для низів, 
формуючи політичні й економічні системи, а також сама формується під 
їх впливом. Життєздатними є ті суспільства, які володіють узаконеними 
системами влади. 

Ціннісно-нормативна система стабільного демократичного 
суспільства регулює соціальну поведінку членів суспільства як 
безпосередньо (через рольові експектації до поведінки людей з різними 
соціальними статусами), так і опосередковано – формуючи їхню 
свідомість через ціннісні орієнтації, установки, життєві цілі та плани, 
що дають змогу подумки підготуватися до успішного виконання 
соціальних ролей. Психологічний стан людини у стабільному 

                                           
1 Кононенко П.П., Кононенко Т. П. Український етнос: генеза і перспективи. 

Історичний нарис. – Обухів: „ГНИП”, 2003. – 519 с. 
2 Инглегарт Р. Модернизация и постмодернизация // Новая постиндустриальная волна 

на Западе. Антология. – М.: Academia, 1999. – С. 279. 
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суспільстві, як правило, залежить від того, наскільки її поведінка 
відповідає соціальним вимогам. 

Нестабільне суспільство (перехідне) передусім характеризується тим, що 
руйнується ціннісно-нормативна система, як загальне підґрунтя соціальної 
інтеграції. Аномія або безнормність, як певний стан соціальної організації 
притаманна будь-якому перехідному суспільству, але тільки за виняткових 
історичних обставин вона досягає глобальних суспільних масштабів. Це 
відбувається тоді, коли суспільство загалом свідомо відмовляється від головних 
соціокультурних принципів своєї організації, не маючи власне нової, цілісної, 
відпрацьованої часом ціннісно-нормативної системи. За таких умов цілком 
руйнується звичний механізм адаптації – пристосування своєї поведінки до 
соціальних норм. Починається протилежний процес, а саме: кристалізація нової 
ціннісно-світоглядної системи суспільства на ґрунті особливостей 
індивідуальної свідомості його членів, індивідуальних ціннісних преференцій і 
ціннісних орієнтацій на рівні культури. У свою чергу, ціннісні орієнтації людей 
багато в чому визначаються їхнім осбистим, а також загальним соціальним 
самопочуттям і психічним станом.  

Соціальне самопочуття, доволі тісно пов’язане із світоглядними соціально-
економічними та політичними орієнтаціями людини. Одним із суттєвих 
психологічних чинників реалізації головної мети трансформаційних ринкових 
процесів в українському суспільстві є підтримка на рівні суспільної свідомості 
відповідних ціннісних орієнтацій. Економічне середовище включає в себе 
мислячих людей, а також цінності та норми поведінки. Економічна поведінка 
людей передбачає наявність ціннісно-світоглядних орієнтирів, що обумовлюють 
і визначають цю поведінку. Саме аналіз представлених так взаємодій веде до 
пояснення колективних уявлень і взаємодій, що змінюють свідомість індивіда. 

Соціокультурні зміни, що переживає українське суспільство, 
супроводжуються економічною кризою, відчутним погіршенням рівня життя 
багатьох людей. Економічний розлад є одним із проявів набагато ширшого 
культурного процесу. Дослідники відзначають наявність у соціумі кризової 
свідомості, породжену соціально-культурними трансформаціями. У процесі 
таких трансформацій гине одна культура та народжується інша. Ці 
трансформації призводять до масової дезорієнтації, втрати багатьма членами 
суспільства ідентифікацій як індивідуальних, так і групових. У свою чергу, 
кризова свідомість трансформується в катастрофічну, коли життєвий простір 
стає непридатним для життя. Це супроводжується зростанням соціального 
песимізму, пасивністю, невпевненістю у майбутньому, що проявляється в 
примітивних репродуктивних, пасивних формах людської діяльності. 

Однією з ознак будь-якого соціального простору є схильність 
людини діяти за встановленими зразками поведінки, які раніше 
призводили до успіху. У часи соціальних трансформацій змінюються 
саме ці зразки, і якщо людина діє традиційно, згідно з усталеними 
культурними нормами поведінки, це призводить до втрати власного 
статусу та погіршення загального життєвого рівня. У такій ситуації 
кожній дійовій особі завжди потрібно мати час, коли він під впливом 
соціальних умов, що його оточують, змінить власні практики та знайде 
власне місце у новій соціальній структурі. Тривалість цього процесу 
залежить від того, наскільки нові соціальні умови відповідають 
"культурному архетипу", закладеному в суспільну свідомість соціуму. 
Альтернації, глибинні зрушення в свідомості переживають усі члени 
суспільства, які знаходяться на межі зламу культурної системи. Для 
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того, щоб цей процес пройшов якомога швидше й безболісно, потрібно 
довести, саме довести, а не нав'язати необхідність докорінної 
перебудови всієї системи соціально-економічних відносин. 

Звідси, не можна перебудувати економічну систему без розуміння 
соціокультурного середовища. На переконання Й.Шумпетера, соціальні 
зміни є безпосереднім результатом людської діяльності в суспільстві, 
економічні – результатом економічної діяльності”1. Національна 
економічна система є своєрідним матеріальним проявом духовно-
культурного стану суспільства, способу його мислення та суспільною 
свідомістю, але вони залежать одна від одної – обмеженість однієї 
призводить до деградації іншої і навпаки. 

З вищезазначеного можна зробити висновки: 
У процесі реформування українського суспільства не відбулося 

реальної переоцінки існуючих цінностей, переосмислення накопленого 
за радянське минуле апарату неадекватних уявлень, понять, стереотипів, 
що гальмували розвиток суспільства. Однією із головних причин такого 
становища є загальний кризовий духовний та культурний стан 
суспільства, відсутність загальноприйнятної системи цінностей, 
зрозумілої державної ідеології, яка б, базуючись на синтезі позитивних 
надбань капіталістичної і соціалістичної систем, втілювала загальну 
мету подальшого розвитку українського суспільства, його “національну 
ідею” і конкретні, зрозумілі кожному засоби її досягнення. 

Людина більше здатна до фіксації традиційних типів поведінки, які 
вона набула в процесі соціалізації. Різкі зміни, введення нових форм 
соціальної організації суспільства, які обумовлені зовнішніми – 
революційними, а не внутрішніми – еволюційними факторами, 
призводить до атрофії всіх форм суспільної організації. Такий стан 
загальмованості, анемії за визначенням А. Тоффлера призводить до 
футурошоку. Незрозумілість процесів, що існують у суспільстві, 
недостатність сучасного освітнього і культурного розвитку носіїв 
традиційної культури призводить до страху перед майбутнім, страху 
перед змінами, які несвідомо породжують захисну реакцію 
консерватизму і зашкарублості, відстороненості і самовідчуженості.  

Коли порушується рівновага, перестають діяти попередні типи 
людської поведінки, а нові цінності, в яких є необхідність і які рано чи 
пізно з’являться, стають загрозою традиційній культурі. Коли 
порушується рівновага в суспільстві, зростає і невизначеність. Ніхто не 
знає точно, що повинна робити людина, щоб досягти успіху, ніхто не 
може дати загальне визначення тому, що таке успіх, і навіть тому, що 
морально, а що аморально. В цілому суспільна свідомість за таких 
обставин може бути охарактеризована як суперечна і фрагментарна. 
Втрачається не тільки цілісність світоглядної картини, але, зазвичай, 
втраченими виявляються самі точки відліку, а звідси й 
непередбаченість, ірраціональність поведінки, велика бездна між 
думкою й дією, підвищена емоційність сприйняття навколишніх 

                                           
1 Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – С. 57. 
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процесів, що чергується з приступами байдужості і стомленості від 
реформаційних процесів. 

Якщо культура хронічно перебуває в стані хаосу або, що ще 
небезпечніше, її цінності безперервно змінюються, почуття втраченості 
ще більше посилюється. А коли не одна людина, а ціле суспільство, ціле 
покоління, включаючи самих немічних, найменш освічених і розумних 
його представників раптово опинилися в новому світі, то його 
результатом буде всезагальна дезорієнтація і страх перед майбутнім у 
великих масштабах.  

Сьогодні ми зіштовхнулися саме з такою перспективою. Якщо 
культурна традиція, що має сильне коріння в суспільній свідомості, є 
гальмом до подальшого розвитку, то зміни проходять надто хворобливо. 
Суспільство важче адаптовується до них, при цьому спрацьовує 
захисний рефлекс, що гарантує неприйняття нововведень. В Україні, 
коли економічна культура перебуває на стадії становлення, ми повинні 
залучати кращі зразки економічної культури високорозвинутих 
індустріальних країн, формуючи і розвиваючи власне економічне буття 
не копіюючи зарубіжний досвід. 
 
 
 

Фігурний Ю.С. (Київ) 
 

ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ  
КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ У НАРОДНИХ  

ПРИСЛІВ’ЯХ І ПРИКАЗКАХ 
 
У статті досліджуються козацькі традиції в українських народних 

приказках і прислів’ях. Автор вважає, що в них козак виступає як герой-
лицар, мужній захисник Батьківщини. 

 
Козацькі традиції яскраво відобразилися в українському фольклорі, а 

саме: у колядках, думах, історичних піснях, легендах, переказах, казках, 
прислів’ях, і приказках тощо. У своїй невеликій розвідці я зупинюся на 
відлуннях козацьких традицій в українській пареміології. Головним 
завданням науковців-фольклористів і етнографів на початку ХХІ ст. є 
ознайомити українську громадськість з тим величезним надбанням 
вітчизняних вчених, яке вони зібрали протягом ХІХ-ХХ ст. Саме цим 
успішно займався видатний український вчений-фольклорист Михайло 
Михайлович Пазяк (1930-1999). Його вагомий внесок у збиранні, 
опрацюванні і друкуванні найкращих зразків національних паремій був 
відображений у тритомному академічному виданні (Прислів’я та 
приказки: Природа. Господарська діяльність людини. К., 1989 р.; 
Приказки та прислів’я: Людина. Родинне життя. Риси характеру. К., 
1990 р.; Прислів’я та приказки: Взаємини між людьми. К., 1991 р.) і 
воно, немов би стало нерукотворним пам’ятником науковцю. 
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Михайло Пазяк писав: “Прислів’я та приказки є енциклопедією 
народного життя. Немає такої ділянки побуту, взаємостосунків між 
людьми, які б не знайшли відображення в народній мудрості”1. 

У ХVI-XVIII ст. Україна постала перед своїми сусідами, перед 
друзями і ворогами, перед усім світом як край козаків, як козацька 
держава. Козак у свідомості українців став символом гарного юнака, 
відважного воїна, відданого захисника Батьківщини. А слово 
“козацький” стало уособленням героїчності, мужності, самопожертви, 
професійності. Це знайшло своє широке відображення в усній 
українській народній творчості, і особливо в прислів’ях і приказках. 
Навіть в особливо важкі колоніальні часи для українців, коли козацтво 
було знищено, власної держави не існувало, проводилася посилена 
русифікація (спочатку російським царатом, а після – московськими 
більшовиками-комуністами та їхніми прислужниками-малоросами) 
прислів’я “Козацькому роду, нема переводу!” було немов би тим 
заклинанням, тією вірою, що попри всі негаразди українці вистоять, 
переможуть і запанують у своїй Самостійній Соборній Українській 
Державі! 

Саме тому М.Пазяк наголошував: “Паремії – багатий матеріал для 
тих, хто досліджує різні аспекти історичного народознавства, народну 
творчість, побут, культуру, мову, літературу, історію, філософію 
народу”2. 

Наведемо деякі приклади українських прислів’їв і приказок, у яких 
яскраво відобразився незнищенний козацький Дух, і такі лицарські 
чесноти як: Звитяга, Мужність, Відвага, Самопожертва. А саме: “Ще не 
вмерла козацька мати!”, “Ще козацька мати жива!”, “Козацький рід ще 
не перевівся”, “Щирий козак ззаду не нападається”, “Що буде, то буде, а 
козак панщини робити не буде!”, “Що там холод, коли козак молод!”, 
“Як кущ розів’ється, то й козак розживеться”, “Як череді без личмана, 
так козакам без гетьмана”, “Наш Луг – батько, а Січ – мати – от де треба 
помирати”, “Січ – мати, а Великий Луг – батько”, “Січ – мати, а великий 
Дніпр – батько”, “Піду на Низ, щоб ніхто голови не гриз”, “Хто любить 
піч, тому ворог Січ”, “Краще вмирати в полі, ніж у баб’ячому подолі”, 
“Лучче вмирати в полі, ніж у жінчиному подолі”, “Лучче смерть на полі, 
чим життя в неволі”, “У полі дві волі, чия сильніша?”, “Де є бої, там є і 
герої”, “Не лише силою треба боротись, а й умінням”, “Не хочеш 
козакувати – йди чумакувати”, “Не хвались, ідучи в бій, а хвались, ідучи 
з бою”, “Без гетьмана військо гине”, “Дай, Боже воювати, та шабель не 
виймати”, “Про єдиного козака війна буде”3.  

У національних пареміях знайшов також своє відображення 
козацький побут. Життя козака було сповнене небезпек, пригод, але 

                                           
1 Пазяк М.М. Перлини народної мудрості // Прислів’я та приказки: Природа. 

Господарська діяльність людини. – К.: Наук. думка, 1989. – С. 21. 
2 Пазяк М.М. Українські прислів’я та приказки. Проблеми пареміології та 

пареміографії. – К.: Наук. думка, 1984. – С. 201 
3 Прислів’я та приказки: Взаємини між людьми. – К.: Наук. думка, 1991. – С. 265-268, 

264. 
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разом з тим і в мирний час українські степові лицарі вміли відпочивати, 
розважитися і пожартувати: “Миля козацька довга”, “Місяць – козаче 
сонце”, “Нащо в Бога й день, як у козака місяць”, “На козаку й рогожа 
пригожа”, “На козаку не буде знаку”, “На козаку нема знаку, нехай 
дівка одбуває, як саме те знає”, “Не братайся з козаками мед пити”, “Не 
все то козак, що списа має”, “Не журися, козаче, нехай твій ворог 
плаче”, “Не знає й той (чорт) козацьких жартів”, “Не козакувати 
Миколі, бо не буде у його коня ніколи”, “Не на те козак п’є, що є, а на те 
що буде”, “Не наше діло у ряжі стрибати, наше діло козацькеє конем з 
меренцем по степу гуляти”, “Не пив води дунайської, не їв каші 
козацької”, “Не той козак, що зборов, а той, що вивернувся”, “Не той 
козак, що за водою пливе, а той, що проти”, “Ой піч моя, піч! Коли б я 
на тобі, а ти на коні, славний козак був би з мене”, “Ой так по-козацьки, 
нема хліба їсти пляцки”, “Опізнився, козаче, то будеш і так”, “Тому 
козак гладкий, бо наївся, заснув і нема гадки”, “П’є козак, п’є, бач 
худобонька є”, “Піч – річ бабська, а пляшка – козацька”, “Почув тепло 
козак, та й скинув кобеняк”, “Прожилися козаки – ні хліба, ні табаки”, 
“Пропав козак з дудами”, “Пропав козак ні за цапову душу”, “Птиця з 
птицею не наб’ється, а козак з дівчиною не наживеться”, “Пугу! – Козак 
з Лугу”, “Як козак у Лузі”, “Сніп з бородою, а козак з молодою”, “Степ 
та воля – козацька доля!”, “Субота не без сонця, козак не без щастя”, 
“Терпи козак, отаманом будеш!”, “Терпи, хлопче, козаком будеш”, 
“Терпи, козак, будеш їсти мед”, “Терпи, козаче, горе, мед будеш пити”, 
“То не козак, що боїться собак”, “То не козак, що отаманом не думає 
бути”, “У козака кінь і кульбака”, “Хліб та вода – то козацька їда”, “Чи 
так, чи сяк, не боюсь, бо-м козак”, “Умер козак та й лежить, та й нікому 
затужить”1.  

Отже, козацькі традиції і лицарська звитяга не тільки допомагали 
виживати й перемагати українцям у скрутний час, а й збагатили 
національну культуру життєстверджуючою наснагою, тонким ліризмом, 
веселим гумором і сатирою (той був не козак, що й перед смертю не міг 
покепкувати чи з себе, чи з ворогів). Недаремно М.Пазяк писав: 
“Прислів’я – складова частина культури народу, його неоціненний 
скарб, яким він володіє з незапам’ятних часів і яким збагачує теперішні 
і … майбутні покоління людства. Усі види словесного мистецтва 
пов’язані з народним афористичним словом, яке робить наше мовлення 
влучним, точним, дотепним”2.  

Таким чином, козацька культура яскраво відобразилася в 
українському фольклорі, і особливо в народних прислів’ях і приказках. 
Козак виступає в пареміях, як герой-лицар, мужній захисник 
Батьківщини, відважний воїн, і разом з тим це дотепний, розумний 
чоловік, носій української духовності і ментальності. 

 

                                           
1 Там само. – С. 263-265. 
2 Пазяк М.М. Перлини народної мудрості… – С. 44. 
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УКРАЇНА – ІСТОРІЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ярошинський О.Б. (Київ) 

 
РЕГІОНАЛЬНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ПЕРШОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ І ДОБИ РУЇНИ 
У “ЛІТОПИСЦІ...” Ю. ЄРЛИЧА 

 
У статті розглядаються історичні події на Волині у 1648-1673 рр., 

зафіксовані у творі волинського шляхтича Юхима Єрлича. 
 
Серед багатоманітної джерельної бази про епохальні вітчизняні події 

середини – ІІ пол. ХVІІ ст., виявленої й опублікованої зусиллями 
багатьох поколінь українських і зарубіжних джерелознавців, чільне 
місце займає твір волинського шляхтича Юхима Єрлича1. Його 
дослідження як джерела наукових знань розпочалося після 
опублікування копії твору польським упорядником К. Вуйціцьким у 
1853 р.2 Важливість історичної інформації, залишеної у спадок 
Ю. Єрличем, спонукала з’ясовувати її достовірність поважних 
дослідників3. Аналізуючи особливості твору цього українського 

                                           
1 Юхим (Йоахим) Єрлич народився у травні 1598 р. у Коленці поблизу Острога в 

православній шляхетській сім’ї, виховувався в дусі поваги до політичної системи Речі 
Посполитої, добре володів польською й українською мовами. У дев’ятнадцятилітньому 
віці вступив до польського війська, брав участь у військовому антитурецькому 
протиборстві під Бушею (1617 р.). Згодом служив у варшавській канцелярії коронного 
підканцлера Є. Липського, був учасником Хотинської війни. Напередодні Національної 
революції проживав у маєтку в Кочерові. Під час розгортання революційних подій 1648 р. 
втік із села і переховувався в Києво-Печерській лаврі. Саме тоді розпочав писати свій 
“Літописець...” У 1660 р. приєднався до польського війська Ст. Чарнецького. Пізніше 
проживав на Волині. Останній запис зробив у жовтні 1673 р. Помер і похований під 
Дубном. 

2 Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza. Z rekopismu wydal K. Wl. Wojcicki. – 
Warszawa, 1853. – T. 1, 2. 

3 Мицик Ю.А. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. очима Єрлича // 
Архіви України. – 1995. – № 4-6. – С. 33-40; Його ж. Очевидець Хмельниччини (Юхим 
Єрлич) // Історичний календар ”98. – К., 1997. – С. 130-132; Кравець М. Польський хроніст 
Й. Єрлич про Визвольну війну українського народу // Українська козацька держава: 
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шляхтича, Ю. Мицик резонно стверджував, що в ньому поєдналися 
ознаки літопису, хроніки, щоденника і мемуарів. А через те, що події 
Української національної революції в основному фіксувалися лише 
через 10-15 років після того як відбувалися, археограф пропонував 
сприймати цю частину інформації як мемуарну1. Чимало слушних 
застережень щодо достовірності окремих складових інформації 
“Літописця...”, що торкалися розвитку Української національної 
революції зробив у одній із своїх публікацій М. Кравець. Вони 
стосуються, передусім, перебільшення Ю. Єрличем кількості 
татарського війська під Жовтими Водами (1648 р.) і Батогом (1652 р.), 
українсько-татарських збройних сил під Збаражем і Зборовом (1649 р.), 
українсько-російських полків під Охматовом (1653 р.) тощо2. Водночас 
варто відзначити, що дослідники, зосереджуючись на аналізі твору як 
джерела про історичні події загальноукраїнського масштабу, 
недостатню увагу звернули на ступінь відображення шляхтичем ряду 
регіональних рис і особливостей української національної епопеї 
середини ХVІІ ст. та післяреволюційної доби. 

У ході комплексного дослідження джерельної бази про динаміку 
розгортання Української національної революції в західноукраїнському 
регіоні автором даної статті було з’ясовано, що “Літописець...” 
зафіксував чимало достовірної інформації, особливу увагу приділяючи 
своїй Малій Батьківщині – Волині. Зокрема, при опису подій і явищ у 
Волинському воєводстві, Ю. Єрлич вів нотатки у формі щоденникових 
записів, окрім власних спогадів, використовував усні і письмові 
свідчення багатьох родичів та знайомих, які належали до київської і 
волинської шляхти та духовенства. Це значною мірою вплинуло на 
об’єктивність викладу й оцінки автором історичних подій. Він належав 
до тієї частини української шляхти, яка до початку визвольних змагань 
українського народу середини ХVІІ ст. встигла полонізуватись і була 
фактично віддана політичній системі Речі Посполитої. Крім того, 
відверта ненависть Ю. Єрлича до боротьби українського народу могла 
бути викликана тим, що багато його родичів загинули у роки 
Української національної революції, а маєтки були ним повністю 
втрачені або перебували у спустошеному вигляді. На об’єктивність 
інформації “Літописця…” вплинуло й те, що впродовж періоду 
найвищого піднесення народної боротьби Ю. Єрлич перебував у Києво-
Печерському монастирі, був ізольований від тодішнього бурхливого 
життя, користуючись запізнілими, часто перекрученими 
повідомленнями. Оскільки автор не був свідком військових операцій, 
він уникав їх детального опису. На Волині він став мешкати лише після 

                                                                                           
витоки та шляхти історичного розвитку. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2000. – 
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підписання Зборівського договору, тому дуже мало місця відводив 
подіям, що передували договору у цьому краї. Про оцінку Ю. Єрличем 
учасників Української національної революції яскраво свідчать такі їхні 
характеристики: “розбійники”, “безчесні пси, гірше котрих немає під 
сонцем”, “безбожні люди, котрі не знають страху божого, котрі 
прагнуть людської крові, ніби бестії та зажерливі вовки”1. Втечу 
загонів І. Вишневецького із Подніпров’я через Волинь до Польщі, 
Єрлич оцінив як відступ “від збойців державних – козаків, підданих і 
свинопасів своїх”2. Про хід визвольної боротьби у цьому регіоні автор 
інформує небагато. Говорячи про облогу Збаража (1649 р.), пише, що 
Б. Хмельницький це місто “дев’ять неділь день і ніч штурмував”. При 
цьому сумує за “тяжким упадком … Речі Посполитої через власних 
підданих своїх”3. Описуючи просування хоругв А. Киселя до Києва у 
жовтні 1649 р. для зайняття воєводської посади, мемуарист 
стверджував, що київський воєвода вільно перейшов Волинь і 
переправився через р. Случ за м. Звягелем, однак подальше просування 
по Київщині виявилося небезпечним через повстанців4. 

Серед подій 1650 р. автор “Літописця…” зафіксував напад татар на 
Волинь5. З місцевих подій 1651 р. Ю. Єрлич торкнувся голоду, що 
лютував у краї напередодні Берестецької битви. Автор відзначив, що 
внаслідок подорожчання цін на зерно на ринках Волині (у Луцьку маця 
(8 пудів) муки коштувала 120 злотих), влітку розпочався голод, були 
випадки канібалізму. Так, у Смолигові одна жінка вбила двох дітей, 
з’їла їх, намагалась вбити третю дитину. У Чарнкові під Луцьком жінка 
зарізала двох людей, їла їх сама і ділилася з іншими6. В опису 
Берестецької битви стверджується, що 200-тисячне військо Речі 
Посполитої завдяки вмілим діям змусило Б. Хмельницького разом з 
ханом рятуватися втечею, а решта старшини, побоюючись, щоб “чернь” 
не видала її на вимогу короля, також почала наслідувати гетьмана, через 
що багато загинуло в болотах або були знищені польською кіннотою7. 

Дещо докладніше подаються у “Літописці…” події 1653 р. на 
Волині, зокрема, фіксуються факти перебування у краї військових 
формувань Речі Посполитої, рішення сеймику волинської шляхти, 
грабіжницьких наскоків татар. Полк під командуванням Горського 
перезимував у Корці і Корецькій волості8. На початку травня 1653 р. 
польські підрозділи відступили з м. Чуднова до Острога, що викликало 
чергове переселення волинської шляхти за р. Стир9. Ю. Єрлич 
повідомляє, що на сеймику волинської шляхти 20 червня 1653 р. 
ухвалено рішення про необхідність зібрання посполитого рушення та 

                                           
1 Latopisiec... – T. 1. – S. 73, 100. 
2 Ibid. – S. 68. 
3 Ibid. – S. 99. 
4 Ibid. – S. 109-110. 
5 Ibid. – S. 113. 
6 Ibid. – S. 120. 
7 Ibid. – S. 121-123. 
8 Ibid. – S. 142. 
9 Ibid. – S. 145. 
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приєднання до королівських військ. На виконання цього рішення 
волинська шляхта на початку вересня того ж року відправила до війська 
Речі Посполитої 200 кіннотників, виділивши кожному жовніру 150-200 
злотих1. Мемуаристом зафіксовано, що напад татар розпочався із 
захоплення і пограбування Корця 3 жовтня 1653 р. їхнім передовим 
загоном. Звідти татари вирушили до Заслава, Острога, а 24 листопада 
з’явилися за Кременцем, біля Залозець, Ямполя, Дубна. 8 грудня з-під 
Дубна окремі татарські загони попрямували до Олики і Клевані, 
грабуючи і підпалюючи все на своєму шляху, що змусило частину 
жителів втікати з Луцька. Майже півтора місяці татари “хватали людей і 
за Стир переправляли”. Дії татар стали загрожувати державній безпеці 
Речі Посполитої, а тому король був змушений передислокувати з 
волоської кампанії на Волинь частину війська на чолі з братами 
Сапєгами. Однак у бою під Острогом полк Сапєгів зазнав поразки, 
кілька хоругв було розбито, велика кількість людей потрапила в 
татарський полон2. 

Під 1654 роком (16 червня) у “Літописці…” згадується лише одна 
подія на Волині – сутичка об’єднаного російсько-українського загону 
кількістю 500 чоловік з хоругвою ротмістра Ліньовського (100 чол.)3. 

Згідно з інформацією автора, у лютому 1655 р. на Волині зимувало 
польське військо, яке поверталося з Поділля4, а в березні цього ж року в 
Луцьку зупинялися частини польного гетьмана Калиновського, який 
виконував доручення короля щодо ведення переговорів з козаками5. У 
жовтні 1655 р. татари знову напали на Волинь у районі Корця, вбили 
пана Яна Гойського, спустошили Кореччину. Майже одночасно (11 
жовтня, у день Святої Покрови) на Корець напали козаки, які грабували 
євреїв, міщан, селян, чинили безчинства у місцевому монастирі. 
Ю. Єрлич повідомив також, що у зв’язку з цими діями козаків, єгуменя 
Корецького монастиря Ярмолінська скаржилася самому 
Хмельницькому, після чого в монастир було повернено черницю, 
забрану одним із козаків, а винного покарали6.  

Єдиним повідомленням “Літописця…” про події 1656 р. на Волині є 
інформація про те, що в липні цього року через воєводство проходила 
40-тисячна татарська орда, яка прямувала до Варшави7. 

Серед подій наступного року в цьому краї Ю. Єрлич виділив смерть 
Литовського канцлера Альбрехта Радзівілла та його поховання у 
м. Олиці. При цьому, час смерті він продатував 1657 р., а день похорону 
4 червня 1658 р.8  

Уся інформація “Літописця…” про події 1658 – І пол. 1660 рр. 
зводиться до вибіркового опису підготовки на Волині польсько-

                                           
1 Ibid. – S. 146, 149. 
2 Ibid. – S. 150-151, 153. 
3 Ibid. – S. 156. 
4 Ibid. – S. 169. 
5 Ibid. – S. 181. 
6 Ibid. – S. 186-187. 
7 Ibid. – S. 184. 
8 Ibid. – Т. 2. – S. 8-9. 
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українського походу проти Росії. Відповідно до цього опису, у 
листопаді 1658 р. у Луцьку розташувалось 10-тисячне польське 
кварцяне військо. 16 листопада воно вирушило в напрямку Києва на 
допомогу гетьману І. Виговському1. Після невдалої протиросійської 
військової кампанії у жовтні-листопаді 1659 р., польсько-українське 
військо відступило від Києва через Ляхівці під Дубно, де дислокувалося 
впродовж п’яти тижнів. Загонам колишнього гетьмана Війська 
Запорозького І. Виговського (2 тис. осіб) місцем дислокації було 
визначено територію між Случчю і Горинем, де вони і зимували (біля 
Корця, Степані та інших міст)2. Тоді ж на Волинь зі Швеції прибуло     
5-тисячне кварцяне військо Руського воєводи С. Чарнецького. На 
початку січня 1660 р. воно вирушило з-під Дубно до Кременця і 
Збаража, розсилаючи жовнірів для здобуття провіанту до Олики, Дубно, 
Ковеля та інших місць, спричиняючи цим спустошення і голод. 
Полегшення для жителів Волині наступило лише після відходу цього 
війська до Берестя назустріч російським військам 20 лютого 1660 р.3 

Ю. Єрлич описав також наступ на Погориння 10-тисячного козацького 
війська у складі якого перебувало 600 російських рейтар з трьома 
гарматами, що відбувся 26 червня 1660 р. і знову змусив втікати шляхту 
за Стир. Козаки дислокувалися навколо Межирича (Корецького), 
посилаючи двохтисячні загони до Острога. Чотирьохтисячному загону 
полковника Ласка з відділу І. Виговського (тоді вже Київського 
воєводи), що перебував тоді у Дорогобужі, під Острогом вдалося 
розгромити цей козацький загін і добити його рештки на переправах 
через р. Горинь. У відповідь на це козаки спрямували основні сили (6 
тис. чол.) під Тинне поблизу Рівного, де дислокувалося у цей час 
польське військо. Відбулася сутичка кінноти. Поляки, переконавшись у 
перевазі противника, почали відступати, а козаки наздоганяли їх до 
Жукова під Оликою і в болотах під Рудкою знищили (загинуло 60 
жовнірів). Решта поляків переправилися через болота і дісталися 
Луцька. Тим часом козаки “від волості до волості ходили, палили і 
пустошили: людей невинних брали, мордували, різні муки чинили, 
фільварки грабували, збіжжя на Україну, під Білу Церкву відправляли”. 
Сокальський староста Потоцький, який прибув до Гощі з 2-тисячним 
загоном, змусив козаків відступити до Межирича, але містечко здобути 
не зміг, тому припинив облогу4. Після цього мемуарист розповів, що 
близько 25 серпня того ж року під Луцьком відбувся збір польської 
армії на чолі з польним гетьманом. Армія складалася з 20-ти тисяч 
кінноти, 10-ти тисяч піхоти, 40-ка тисяч особистої челяді і слуг та 
кільканадцяти гармат. Пройшовши через Дубно до Ляхівців, ця армія 
з’єдналась із своїм новим тимчасовим союзником – татарською ордою, 
яка налічувала 50 тисяч вояків. Під час трьохтижневого стояння під 
Вишневцем, звідти відправлялися загони для збирання провіанту під 

                                           
1 Ibid. – S. 14. 
2 Ibid. – S. 35, 41. 
3 Ibid. – S. 35-38. 
4 Ibid. – S. 47-48. 
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Острог, Корець та інші волинські міста. Пізніше під Ляхівцями 
відбулось об’єднання військ коронного та польного гетьманів і разом з 
ордою Амурат-Султана воно вирушило до Лабуні, звідти до Любартова, 
готуючись до війни з росіянами1. 

Згідно з “Літописцем…”, на початку травня 1662 р. польське військо, 
відступаючи з України, зупинялося під Дубном та Заславом2. У серпні 
1662 р. татарська орда вчинила черговий грабіжницький похід на 
Волинь3. Описуючи ці події, Ю. Єрлич бідкається: куди поділись славні 
волинські князі – Острозькі, Збаразькі, Заславські, Вишневецькі, 
Корецькі, Сангушки та інші, великі пани Сенявські, Язловецькі, Гойські 
“від яких одна пам’ятка лишилася!”, “не стало цих оборонців Корони 
Польської”4. 

З мемуарів довідуємося також, що королівський універсал до шляхти 
від 29 травня 1663 р. закликав не заспокоюватись у зв’язку із тим, що 
Річ Посполита має союзницькі відносини з ордою і ховати всю живність 
у містах через постійну небезпеку татарських набігів5. За той же рік у 
творі є згадка про неврожай на Волині, що викликав ріст цін на жито з 5 
до 34 злотих за мацю6. 

Серед подій 1665 р. автор виокремив лише сеймик волинської 
шляхти 18 лютого в Луцьку, на якому мали обиратися посли до сейму, 
але внаслідок гострих суперечок засідання сеймику було зірвано, а 
послів не обрано7. 

У листопаді наступного року татарська орда знову напала на Волинь, 
цього разу з району Ляхівців, а звідти вирушила на Дубно. Чинились 
убивства, грабунки. Біля Збаража і Вишневця потрапило в полон багато 
шляхти. Набіги здійснювалися регулярно “від п’ятниці до понеділка”. 
Пізніше частина татар пішла на Полісся до Овруча, а звідти поверталася 
на Поділля повз Полонне і Лабунь. Автор підкреслив, що татари раніше 
не брали так багато полонених, хоч мало що “отримали”, бо багато 
людей загинуло від сильних морозів8. 

З подій 1667 р., що відбувалися на Волині, Ю. Єрлич виділив спалах 
холери і черговий напад татарської орди. Він розповів, що в лютому 
цього року від холери і морозів померло багато волинян9. А в липні (8) 
загони татарської орди напали на Заслав, Степань і під час святкування 
православного дня св. Петра і Павла взяли в ясир багатьох жителів. 
Упродовж липня-серпня татари рейдували біля Острога, Заслава, 
Вишневця, Дубно. “Не було спокою ціле літо; одні відходять, інші 
приходять” – відзначав автор мемуарів10. У вересневій навалі на Волинь 

                                           
1 Ibid. – S. 51. 
2 Ibid. – S. 63. 
3 Ibid. – S. 67. 
4 Ibid. – S. 68. 
5 Ibid. – S. 77. 
6 Ibid. – S. 81. 
7 Ibid. – S. 97. 
8 Ibid. – S. 113-114. 
9 Ibid. – S. 115. 
10 Ibid. – S. 117-118. 
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брало участь 100 тисяч татар на чолі з султаном Калгою. Після того, як 
пограбувавши жителів воєводства, вони поверталися Чорним шляхом, 
від них відокремився 4-тисячний загін мурзи Гаймаза, знову грабуючи, 
забираючи в полон жителів Кременеччини і Дубенщини. Полк 
польських жовнірів на чолі з полковником Лещинським, дислокуючись 
на Волині, у ці події не втручався і діяв відповідно до інструкції: “не 
втручатися і не встрявати в сутички”1 (цілком вірогідно, що наявність 
таких інструкцій викликана не лише союзницькими відносинами Речі 
Посполитої із кримською ордою, а й спеціальними домовленостями 
щодо прав татар на такі дії як плати за союзницькі відносини). За 
інформацією “Літописця…” подібне повторилося і в травні 1669 р., 
коли під Гощею знаходився один із відділів польського війська, не 
заважаючи 6-тисячному татарському загону грабувати і брати ясир біля 
Старокостянтинова, Острополя, Любартова, Корця, Звягеля. При цьому 
від сильних морозів загинуло 8 тисяч полонених татарами2. 

Мемуарист розповів, що зимою 1671 р. татари “цілу зиму … хапали 
людей, брали в неволю”, таке ж діялось упродовж весни. Поблизу Корця 
і на Поліссі тоді було забрано татарами в полон близько 800 місцевих 
жителів3. У зв’язку з тим, що призвичаївшись до частих татарських 
нападів, жителі ховалися в містах або лісах, татари почали вдаватися до 
хитрощів, щоб захопити їх зненацька. Так, у червні того ж року 
татарський загін замаскувався під жовнірів і з польськими корогвами 
(прапорами) пройшов повз Кременець, наблизився до Дубна, а потім 
повернув назад, захопивши у полон працюючих на полях селян і 
шляхту, які не розпізнали татар. Усю вину за наслідки безперешкодних 
татарських набігів Ю. Єрлич покладав на магнатів і гетьманів, які не 
думають за свій народ4. 

До 1672 р. відноситься розповідь про перемогу польського 
військового підрозділу над ординцями під Лисянкою на Волині. 
Зазнавши поразки, татари змушені були втікати на Полісся. Близько 800 
татар було піймано поляками (“як псів”) під Дубном, Вишневцем, 
Грицевим, Старокостянтиновом5. 

Згадки про події на Волині завершуються у “Літописці…” 
інформацією про відступ у серпні 1673 р. військових формувань на чолі 
з Лущевським, каштеляном підгальським та гетьманом Запорозьким 
Ханенком до Луцька, а звідти до Сокаля, що відбувався під тиском 
Орди. Однак татарські загони підійшли до Заслава, а звідти повернулися 
назад6.  

Таким чином, “Літописець…” Ю. Єрлича відобразив низку 
історичних подій і явищ, що відбувалися на Волині у 1648-1673 рр. 
Незважаючи на тенденційність суджень автора щодо подій Української 

                                           
1 Ibid. – S. 119. 
2 Ibid. – S. 148. 
3 Ibid. – S. 178. 
4 Ibid. – S. 177. 
5 Ibid. – S. 182-183. 
6 Ibid. – S. 184. 
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національної революції, його намагання уникнути деталізації опису цих 
подій, прагнення сконцентрувати увагу на інших тодішніх і пізніших 
суспільних проблемах, передусім, на татарських навалах як 
найбільшому злу, що мало б об’єднати зусилля усіх чинників Речі 
Посполитої, “Літописець…” був і залишається цінним джерелом з 
історії Волині ХVІІ ст. та видатною пам’яткою української й польської 
історіографії. 

 
 
 

Петриченко К.В. (Київ) 
 

ДО ПИТАННЯ  
ПРО ДРУГИЙ ЗИМОВИЙ ПОХІД Ю. ТЮТЮННИКА 

(жовтень – грудень 1921 р.) 
 

У статті розглядаються причини, події та наслідки Другого 
зимового походу під керівництвом Ю. Тютюнника, що відбувся 
протягом жовтня-грудня 1921 р. 

 
З проголошенням у 1991 р. незалежності України настав час, коли 

стало можливим розкрити замовчувані до того факти історії, з’явився 
шанс відновити дійсний образ минулої доби, повернути з небуття імена 
тих, хто ціною власного життя заклав підвалини подальшої визвольної 
боротьби нашого народу. Однією з таких маловідомих сторінок, яка на 
сьогодні недостатньо досліджена, є Другий зимовий похід на терени 
Радянської України, очолений генералом-хорунжим армії УНР Юрком 
Тютюнником, що відбувся у жовтні-грудні 1921 р. 

Для з’ясування цього питання у статті використані праці 
дослідників різних політичних поглядів, присвячені розгляду історії цієї 
події, які можна поділити на радянські, діаспорні та ті, що були 
написані в демократичній Україні. Щодо перших, то вони сприймали 
цю неординарну подію на рівні бандитського вторгнення, не вдаючись 
до детального аналізу її причин і передумов. Тому й відповідна 
література є нечисленною, однобокою й позбавленою об’єктивності1. 
Оцінка діаспорних науковців відрізняється тим, що вони намагалися 
висвітлити похід як одну з останніх сторінок героїчної боротьби 

                                           
1 Волковинський В.М., Кульчицький С.В. Християн Раковський: Політичний портрет. – 

К.: Політвидав України, 1990. – С. 148; Дубинський І., Шевчук Г. Червоне козацтво. – К: 
Вид-во політичної літератури України, 1973. – С. 165-170; Залєвський А.Д. Розгром 
куркульсько націоналістичного бандитизму на Україні (1921-1922 рр.) // Український 
історичний журнал. – 1959. – № 4. – С. 97; Історія міст і сіл Української РСР 
(Житомирська область). – К.: Інститут історії АН УРСР, 1973. – С. 44; Там само 
(Хмельницька область). – К.: Інститут історії АН УРСР, 1971. – С. 312; Історія Української 
РСР. – К.: Наук. думка, 1977. – Т. 6. – С. 26; Кучер О.О. Розгром збройної внутрішньої 
контрреволюції на Україні у 1921-1923 рр. – Харків: Вид-во Харківського ун-ту, 1971. – 
С. 146-149. 
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українського народу протягом доби визвольних змагань 1917-1921 рр.1, 
однак у їхніх працях події часто розглядалися фрагментарно і 
позбавлені критичного осмислення. 

Проте найбільш повними є дослідження сучасних вітчизняних 
істориків, які, використовуючи широку джерельну базу, і, враховуючи 
досягнення попередників, роблять спробу комплексно висвітлити 
збройний виступ Ю. Тютюнника, його роль у становленні національної 
державності, а також у захисті її суверенітету2. Крім того, для 
написання статті були використані збірники документів і матеріалів, 
спогади учасників, які належали до різних політичних таборів. Вони у 
свою чергу допомогли поповнити дослідження маловідомими фактами і 
сприяли розширенню уявлення про ту подію3. 

Отже, на основі перерахованої вище літератури та джерел авторка 
склала власну думку про Другий зимовий похід Ю. Тютюнника. При 
написанні статті були поставлені такі завдання: по-перше, розкрити 
причини та передумови Другого зимового походу; по-друге, подати 
явище в процесі його зародження, розвитку та занепаду, а отже, 
подолати типове для багатьох праць фрагментарне розкриття даної 
теми; по-третє, детальніше зупинитися на причинах поразки збройного 
виступу Ю.Тютюнника. 

Слід сказати, що із запровадженням більшовиками нової 
економічної політики навесні 1921 р. становище в УСРР не 
покращилось: на селі радянські продзагони продовжували проводити 
реквізиції збіжжя, а чекісти – чинити масовий терор над населенням і 
силою утверджувати нову владу. Це призвело до численних селянських 
повстань у 1921 р., найвище піднесення яких припадало на травень – 
червень. Кількість загонів, зареєстрованих розвідвідділами частин 
Червоної армії, становила не менше 10 тис. чоловік4. 

Про негативне ставлення українського селянства до експериментів 
над ними радянської влади було відомо керівництву УНР. Тому 
підготовка до розгортання партизанського руху почалася ще в листопаді 
1920 р., до відходу української армії за Збруч. А вже 21 січня 1921 р. 

                                           
1 Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. – К.: 

Либідь, 1993. – С. 182; Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. – Прага: Пробоєм, 1943. 
– Т. 3. – С. 96-111, 142; Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – 
К.: Укр. письменник, 1994. – С. 336-337; Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 
1993. – С. 464; Удовиченко О.І. Україна у війні за державність. – К.: Вид-во “Україна”, 
1995. – С. 190. 

2 Божко О. Генерал-хорунжий армії УНР. Невідома автобіографія Ю. Тютюнника // З 
архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1998. – № 1-2. – С. 24-56; Довідник з історії України (А–
Я): Посібн. для серед. загальноосв. навч. закл. / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – К.: 
Генеза, 2001. – С. 261; Верига В. Листопадовий рейд. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1995; 
Коваль Р.М. Повернення отаманів Гайдамацького краю. – К.: Діокор, 2001. – С. 93-100; 
Срібняк І.В. Діяльність Партизансько-повстанського штабу при Головній команді військ 
УНР у 1921 р. // Український історичний журнал. – 2001. – № 5. – С. 107-120. 

3 Другий зимовий похід. – К.: Фундація ім. О. Ольжича, 1995; Петренко М.С. Он с 
нами // Легендарный полководец: Сб. воспоминаний о Г.И. Котовском. – К.: Политиздат 
Украины, 1981. – С. 35-36; Україна в ХХ столітті: Зб. докум. і матеріалів (1900–1939). – 
К.: ІЗМН, 1997. – С. 233-237. 

4 Срібняк І.В. Названа пр. – С. 107. 
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Голова Директорії С. Петлюра на засіданні уряду порушив питання “про 
необхідність всебічної роботи у справі організації повстання в Україні 
проти московської окупаційної влади”1. Для безпосереднього керування 
збройними виступами тоді ж було створено Партизансько-повстанський 
штаб (ППШ) при Головній команді військ УНР. Підлягати він мав 
безпосередньо С. Петлюрі, начальником його було призначено 
Ю. Тютюнника. Спочатку штаб був розташований у Тарнові, а з червня 
1921 р. – переведений до Львова. 

ППШ здійснив низку організаційних заходів для надання виступам 
повстанських загонів планомірного характеру. Увесь терен України був 
поділений на п’ять груп і 22 райони, а їх начальники керували всіма 
заходами на місцях, координуючи діяльність відділів та повстанкомів, 
створених у багатьох містах України. 

У той же час в Києві діяла Національна Козача Рада, а біля Немирова 
(на Брацлавщині) – Всеукраїнський Центральний Повстанський 
Комітет. Але влітку 1921 р. агентами Всеросійської надзвичайної комісії 
(ВНК) вони були викриті та знищені. Ліквідація цих центрів із 
повітовими філіями зруйнувала функціонування цілої широкої системи 
організації повстання, що почала впроваджуватися в життя. Після їх 
розгрому зневіра у визволення України загальним повстанням від 
більшовицького режиму подіяла так пригноблююче на деяких місцевих 
отаманів, що вони вирішили скористатися з проголошеної радами 
амністії та припинити збройну боротьбу2. Проте ППШ, що знаходився 
на території Польщі, був введений в оману підступними діями агентів 
ВНК, тому продовжував здійснювати комплекс заходів оперативно-
організаційного характеру, готуючись до широкого виступу проти 
радянської влади. Отже, політична ситуація в Україні на кінець літа 
1921 р. не сприяла проведенню загального повстання проти існуючої 
тоталітарної системи. 

У такій ситуації в жовтні 1921 р. командуванням армії УНР було 
розроблено план, що передбачав надання воєнної допомоги 
партизанському рухові в Україні. Таємно від польської влади з 
інтернованих у таборах українських козаків і старшин була сформована 
Повстанська армія. Вона складалась із трьох груп: Бессарабської 
(близько 300 бійців, підпорядковані А. Гулому-Гуленкові), Подільської 
(400 бійців, якими керував підполковник М. Палій, пізніше полковник 
С. Чорний) і Волинської (800 бійців на чолі з Ю. Тютюнником). 
Загальне командування здійснював Ю. Тютюнник, а начальником 
штабу було призначено полковника Ю. Отмарштейна. 

Як згадував один із учасників походу сотник О. Шпілінський, перед 
армією ставилося завдання: таємно перейти кордони й, з’явившись 
несподівано на території Радянської України, користуючись настроями 
селянської маси, підняти загальне повстання та надати йому 
організованого характеру. Метою ж акції було “перешкодити ворогові 

                                           
1 Там само. – С. 108. 
2 Верига В. Названа пр. – С. 33. 
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грабувати та вивозити продовольчий податок, т. зв. “продналог”, і тим 
врятувати Україну від загрозливого марева голоду”1. 

Ширше стратегічний план ППШ передбачав нанесення майже 
одночасного комбінованого удару трьома зазначеними формуваннями. 
Бойові дії мали розпочатися рейдом Бессарабської групи генерала 
А. Гулого-Гуленка по лінії Тирасполь – Одеса із наступним з’єднанням 
її з силами місцевого отамана Заболотного та поширенням повстанських 
дій на весь південний захід України. Метою цього відволікаючого удару 
було змусити більшовицьке командування (через загрозу втрати Одеси) 
зосередити в цьому регіоні значні військові сили. Після чого 
передбачався наступ ще однієї повстанської групи – Подільської, яка 
мала відтягнути на себе червоні частини в цьому регіоні, а потім 
з’єднатися із головними силами Повстанської армії УНР – найбільш 
численним Волинським угрупованням, – наступ яких повинен був 
завершитися штурмом і захопленням Києва2. 

Розглянемо основні похідні напрями кожної групи. 19 листопада 
1921 р. два відділи Бессарабської групи вирушили в похід. Перший, 
який становив 150 осіб, прорвався на лівий берег Дністра за 8 км на 
захід від м. Тирасполя. Другий, який складався зі 100 чоловік, перейшов 
річку біля м. Гура-Бікулуй (на північ від Бендер). Але червоні частини 
змусили обидва загони відступити в Румунію з великими втратами. 
Третій, очолений А. Гулим-Гуленком, намагався перейти з Бессарабії на 
територію України в районі м. Дубоссари ще зранку 18 листопада, але 
про подальшу його долю немає ніякої інформації. Отже, в цілому група 
не виконала поставлених перед нею завдань: по-перше, вона дуже 
спізнилася, по-друге, більшовицькі війська вже були готові до її 
приходу, тому вона була приречена на загибель, незважаючи на те, що 
до неї прилучилися місцеві повстанці3. 

Завдання Бессарабської групи – відволікати на себе увагу 
більшовицьких сил – перебрала Подільська, вояки якої були погано 
забезпечені зброєю й одягом. 22 жовтня 1921 р. у її складі було 
утворено 1-й відділ у кількості 80 стрільців і 4 старшин і 2-й – 35 
стрільців і 2 старшин, які перейшли річку Збруч вночі з 23 на 24 жовтня, 
а головний загін з 380 чол., очолюваний М. Палієм – вночі з 25 на 26 
жовтня. Здобувши коней у перших боях, основна група стала кінною і 
від 26 жовтня до 6 грудня пройшла маршем до 1500 кілометрів по 
окупованій Україні. 

Повстанцям довелося вступати в численні бої з червоними бійцями, 
одних розбивши, інших зовсім знищивши, як ось: кордонну сторожу, 
учбову команду, сотню піхоти, 8-й кінний полк Червоного козацтва, 7-й 
кінний полк, 2-гу бригаду червоного козацтва, курінь піхоти, три окремі 
загони особливого призначення, 57-й кінний полк і курінь 515 полку. 
Крім того, вони захопили дві “надзвичайки” в повному їх складі, які 

                                           
1 Шпілінський О. Базар // Другий зимовий похід. – С. 16. 
2 Срібняк І.В. Названа пр. – С. 113. 
3 Верига В. Названа пр. – С. 52-54. 
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було зліквідовано1. З важкими боями загін пройшов усе Поділля і 
вийшов у районі Бородянки (60 км від Києва). Тут, втративши надію 
з’єднатися з Волинською групою, що було передбачено оперативним 
планом, вояки були змушені 20 листопада повернути на захід. Втрати 
групи протягом усього походу були мінімальні – 3 козаки загинуло і 25 
– поранено2. 

4 листопада 1921 р. виступила Волинська група. Перетнувши кордон 
о 2-й годині ранку біля села Нетреби, вона вийшла у напрямку 
Коростень – Київ. До її складу входило 2 дивізії: перша – під 
командуванням полковника Л. Ступницького, друга – під 
командуванням полковника М. Янченка, при якій був штаб Повстанчої 
армії. Про те, що військо було погано озброєне, споряджене і не 
підготовлене до виснажливих боїв, свідчить промова Ю. Тютюнника 
перед походом. Він констатував, “що зброї нема, що зброю, 
обмундирування, амуніцію й інший припас треба здобути від ворога”3. 
До того потрібно додати, що більшість із бійців “не мали теплого одягу, 
взуття, а то й були майже роздягнуті, зовсім босі. А надходив холодний 
листопад”4. 

Рухаючись у заданому напрямку, група нищила дрібні частини 
більшовицьких військ, спеціальні відділи для реквізиції хліба. 
Дійшовши до Коростеня, вона атакувала його і ненадовго зайняла, 
проте через годину, внаслідок контратаки значних сил радянської 
залоги міста, змушена була його залишити. Перед тим повстанці 
знищили місцеве “чека”, штаб 133 червоної бригади та звільнили всіх 
політичних в’язнів із місцевої тюрми. 

Щодо населення, то, звертаючись до спогадів очевидців, можна 
стверджувати, що селяни “ставились до повстанців надзвичайно 
прихильно, допомагаючи харчами й підводами”, однак, зважаючи на 
брак зброї, малі сили і нужденний їх вигляд, приєднувалися не дуже 
охоче5. 

Маючи завдання якнайглибше пройти на територію України і 
з’єднатися з іншими загонами повстанців, Ю. Тютюнник спрямував 
свою частину в напрямку Києва, але наблизитись до міста йому не 
вдалося. За наказом командувача Київського військового округу 
Й. Якіра назустріч Волинській групі виступила дивізія Г. Котовського, 
яка почала систематично, вдень і вночі його атакувати. Окрім того, що 
воякам доводилося долати важкі умови – ночувати при 20-градусному 
морозі в лісах, рухливості загону заважав великий обоз із пораненими та 
обмороженими (41 чоловік із цілком відмороженими ногами, 57 
тяжкопоранених і 154 – з легкими ранами)6. 

                                           
1 Чорний С. Сторінка з Другого зимового походу // Другий зимовий похід. – С. 146. 
2 Там само. 
3 Чижевський М. 15 діб в окупованій Москвою Україні // Другий зимовий похід. – 

С. 74. 
4 Там само. – С. 76. 
5 Яновський В. “За Україну, за її долю...” // Другий зимовий похід. – С. 118. 
6 Срібняк І.В. Там само. – С. 117. 
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Врешті це призвело до того, що 13 листопада, перебуваючи на 
відстані 100 км від Києва, командування групи прийняло рішення про 
повернення назад. Війська червоних, заблокувавши силами двох дивізій 
район Коростень – Овруч – Радомишль, почали оточувати Волинську 
групу. А 17 листопада біля с. Малі Миньки між кіннотою 
Г. Котовського і повстанцями відбувся бій. Навіть після того, як вищий 
командний склад на чолі з Ю. Тютюнником покинув їх, козацтво, 
оточене ворогом, вирішило боротися до кінця1. Вояки билися мужньо до 
того часу, поки в них не скінчилися патрони. Не бажаючи потрапити до 
рук ворога, деякі з них розстрілювали себе або підривалися останньою 
гранатою. У кінці бою повстанці почали здаватися, але червоноармійці 
продовжували їх рубати шаблями, “...аж поки командир ворожої 
кінноти Г. Котовський не в’їхав поміж нас і не почав махати рукою на 
своїх людей, щоби вони припинили рубку”2. 

Щодо втрат під с. Малі Миньки, то за більшовицькими даними, 400 
чол. було зарубано, а 537 – захоплено в полон (у тому числі й 
поранених)3. За іншими даними, близько 250 повстанців загинуло в 
бою, більше 400 чол. потрапили в полон4. Штабу Волинської групи на 
чолі з генералом Ю. Тютюнником і окремими повстанцями (загалом 109 
чол.) вдалося в ніч на 20 листопада перейти кордон і опинитися в 
Польщі. Як з’ясувалося пізніше, це сталося завдяки одному українцеві – 
командирові бригади червоного корпусу, який не виконав наказу й не 
обсадив переправи на річці Уж біля м. Хабне, куди відступав генерал із 
залишками свого війська. На суді він заявив, що розчарувався в політиці 
радянської влади, перестав їй вірити і свідомо не виконав наказу5. 

Трагічною була доля повстанців, захоплених у полон. Спочатку їх 
замкнули у церкві с. Малі Миньки, а ранком 18 листопада погнали до м. 
Базар, щоб там влаштувати над ними суд. Але перед тим Г. Котовський 
виголосив перед ними промову, у якій обіцяв їм помилування, якщо 
вони вступлять до лав Червоної армії. На що полонені відповіли 
мовчанням, а один із них, рядовий вояк С. Щербак заявив: “...ми знаємо, 
що нас чекає, і ми не боїмося смерті, але до вас служити не підемо. 
Коли ж ви повбиваєте нас, то знайте, що за нас вам помстить весь 
український народ...”6 

Суворим був вирок “п’ятірки” Надзвичайної комісії, де фігурував і 
підпис Г. Котовського. 22 листопада 1921 р. нею було вирішено 
розстріляти 359 повстанців, які зі зброєю в руках виступили проти 
радянської влади. Треба було “...показати всьому капіталістичному світу 
та його наймитам, що Влада Рад нещадно карає усякого, хто 
спокуситься порушити її мирну працю”7. 

                                           
1 Ремболович І. Рейд 1921 року // Другий зимовий похід. – С. 104. 
2 Ремболович І. Названа пр. – С. 104-105. 
3 Україна в ХХ столітті. – С. 236. 
4 Срібняк І.В. Названа пр.– С. 117. 
5 Верига В. Названа пр.– С. 147. 
6 Там само. – С. 139. 
7 Україна в ХХ столітті. – С. 237. 
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Перш за все у цьому пересвідчилося місцеве населення, яке було 
зігнане на місце кривавої розправи. Об 11 годині ранку 22 листопада 
туди були приведені полонені, яким наказали стати над викопаною 
ямою. В останній момент вийшов більшовицький комісар, який 
намагався переконати засуджених покаятись і вступити до лав Червоної 
армії. У відповідь на це виступив підполковник М. Кузьменко, який 
звернувся до народу: “Народе український! Слухай голосу вірних синів! 
Ти колись віддячиш за нас. Хай живе...” – йому не вдалося договорити, 
бо ворожа куля звалила повстанця у могилу. “Ще не вмерла Україна !..” 
– затягнуло кілька голосів, за ними підхопили й інші засуджені, але 
їхній спів заглушили більшовицькі кулемети. Один за одним падали 
повстанці у братську могилу. Поранених не добивали, а живцем 
скидали до ями разом із мертвими1. Окрім розстріляних, 83 повстанці 
були вивезені на допити до Києва. Даних, що сталося з ними, немає. 
Решта – тобто 95 – померли2, тільки не відомо як – чи від ран, чи від 
пізніших тортур. 

Отже, Другий зимовий похід Ю. Тютюнника зазнав поразки. Ось 
основні її причини. По-перше, він був недостатньо підготовленим: не 
вистачало одягу, зброї, бракувало кінноти; крім того, ППШ не врахував 
усіх обставин із військової точки зору – невірне визначення балансу 
сил; так, за його підрахунками загальна чисельність частин Червоної 
Армії на території Радянської України восени 1921 р. становила майже 
200 тис. багнетів і 35,4 тис. шабель, а кількість повстанців у 48 
партизанських загонах – близько 2700 чол. при 30 кулеметах3. 

По-друге, був упущений найбільш вдалий час нападу й організації 
повстання – серпень, період жнив і збирання продподатку; усунення 
більшовиками причини невдоволення селян – політики воєнного 
комунізму, запровадження непу, проголошення амністії усім 
повстанцям за умови їх відмовлення від боротьби з радянською владою, 
проведення широкомасштабних пропагандистсько-агітаційних 
кампаній, а також використання терористичних методів боротьби – усе 
це призвело до скорочення кількості селян, які продовжували боротьбу 
з радянською владою. По-третє, власна необережність Ю. Тютюнника і 
всіх, хто готував той похід; підготовка повстання повинна була вестись 
у таємниці, проте, про неї знала вся еміграція4. 

По-четверте, однією з найслабших ланок акції був брак належної 
розвідки та зв’язку з повстанськими групами в Україні. По-п’яте, 
необачність генерал-хорунжого у підборі людей спричинило до появи 
провокаторів у самому штабі, що призвело до поінформованості 
радянської влади, її каральних органів щодо діяльності як його самого, 
так і повстанських груп в Україні. По-шосте, погодні умови – рання 
зима – значно ускладнили ведення повстанцями війни. 

                                           
1 Верига В. Названа пр. – С. 142. 
2 Україна в ХХ столітті. – С. 236-237. 
3 Срібняк І. В. Названа пр. – С. 114. 
4 Верига В. Названа пр. – С. 154. 
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Таким чином, Другий зимовий похід Ю. Тютюнника став 
останньою спробою українських демократичних сил збройним шляхом 
завоювати незалежність України в ході національно-визвольних змагань 
1917-1921 рр. І хоча він зазнав поразки, ця боротьба була яскравим 
доказом прагнення українського народу до розбудови власного 
державного життя.  

Аналізуючи проблематику статті, можна дійти висновку, що не всі 
питання з даної теми є достатньо висвітлені: необхідно більш детально 
розглянути постать Ю. Тютюнника, підтвердити архівними матеріалами 
кількісні дані загиблих українських повстанців, а також показати долю 
вояків після поразки походу. Ці питання потребують подальшого 
дослідження. 

 
 

 
Федотова О.О. (Київ) 

 
ЦЕНЗУРА ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ В УКРАЇНІ  

У 80-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ  
(За матеріалами Центрального державного архіву  
громадських об’єднань України у місті Києві) 

 
У статті йдеться про основні тенденції цензурної політики за 

контролем друкованої продукції в Україні у 80-х роках ХХ століття. 
Шляхом аналізу архівних джерел досліджується робота цензорських 
інститутів по нагляду за бібліотечною сферою, книготоргівлею, 
ввозом літератури з-за кордону на останньому етапі брежнєвського 
періоду, а також висвітлюється специфіка діяльності органів цензури 
в умовах перебудови й гласності. 

 
Однією з ознак будь-якої демократичної держави є свобода друку. 10 

грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН затвердила й ввела в дію 
Декларацію прав людини, де в ст. 19 відзначалося, що кожен член 
суспільства має право на свободу власних переконань та їх 
висловлювання. Право, у свою чергу, включає свободу безперешкодно 
дотримуватися своїх ідей і свобод в отриманні й розповсюдженні 
інформації. Проте український народ через історичні обставини був 
позбавлений такої можливості. Так, протягом радянського періоду 
головною прерогативою тоталітарної влади став жорсткий контроль за 
друкованим словом і засобами масової інформації. Основним критерієм 
відбору творів друку була визнана відповідність їх ідеологічним засадам 
правлячої влади. Вся інша друкована продукція, що не вписувалася у 
проваджуваний політичний курс, підлягала забороні й особливому 
зберіганню в так званих “спецфондах”, створених органами цензури у 
20-х роках, або взагалі знищувалася. 

Питання контролю творів друку за вказаний проміжок часу  
залишається практично не розробленим в українській історичній науці. 
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Частково загальні аспекти теми розглядалися у публікаціях В.Барана, 
Ю.Шаповала1. 

Завданням нашого дослідження є ввести в науковий обіг ряд 
архівних матеріалів, шляхом аналізу яких висвітлити основні тенденції 
розвитку цензури друкованих видань в Україні у 80-х роках ХХ ст. 

Джерельну базу розвідки склали документи, що зберігаються в 
Центральному державному архіві громадських об’єднань України в 
місті Києві (ф. 1 ЦК КПУ). На жаль, відображення повної картини 
історії цензури друкованих творів на сьогоднішній день неможливе 
через знаходження переважної частини джерел 80-х років у режимі 
таємного зберігання (оп. 17), а також повне засекречення джерельного 
масиву згаданого періоду в фондах Центрального державного архіву 
вищих органів влади та управління України (ф. 4605 Головліту УРСР). 

Повертаючись до обраної проблеми, необхідно зауважити, що 
початок 80-х років співпав із останнім етапом брежнєвського періоду, 
що охарактеризувався крайнім консерватизмом. Практично 
припинилася реабілітація, активізувався наступ на шістдесятників, 
дисидентів, членів “Української Гельсінської групи”, прокотилася нова 
хвиля арештів. Критика злочинів сталінського режиму поступово 
згасала, а ідеологічний пресинг – посилювався. 

Найбільш активних інакодумців направляли до психіатричних 
лікарень, де їх “лікували” засобами для пригнічення волі, поміщаючи в 
середовище психічно хворих пацієнтів, або засуджували за 62-ю 
статтею Кримінального кодексу УРСР до 12-15 років покарання в 
тюрмах і таборах суворого режиму. 

За цих умов, під пильним наглядом цензорських установ 
знаходилося видання, розповсюдження та використання творів друку. 
Так, Головлітом УРСР здійснювався ретельний контроль за 
бібліотечною сферою, книготоргівлею, ввозом літератури з-за кордону 
тощо. 

Надзвичайно велика увага органів цензури приділялася, зокрема, 
перегляду україніки1. 

З цього приводу виключний інтерес становить доповідна записка 
начальника Головліту УРСР Л.Солодовника до ЦК КПУ від 29 січня 
1980 р., у якій розглядався стан контролю видань українською мовою, 
отриманих по пошті з капіталістичних країн. Зазначалося, що весь 
документальний потік розподіляється на прогресивні, обмежені для 

                                           
1 Мишанич О. Українська література під забороною // Літ. Україна. – 1994. – № 35. – 

18 серп.; Баран В. Цензура в системі тоталітаризму // Сучасність. – 1994. – № 6. – С. 104-
117; Його ж. Україна у 1950-1980-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – Львів: Ін-т 
українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 1995. – С. 252-256; Шаповал Ю. 
Комуністична цензура в Україні: штрихи до портрета // Бахмут. шлях. – 2001. – № 1-2. – 
С. 84-110; Його ж. На окнах – решетки, на идеях – решетки // День. – 2003. – № 148. – 23 
авг. 

1 Дашкевич Я. Стан українознавчих студій. Українознавство, україністика, україніка. 
Еволюція понять та їх майбутнє // Історіографія українознавства. Етнологія. Культура: 
Матеріали ІІ Міжнарод. конгресу україністів (Львів, 22-28 серп. 1993 р.). – Львів, 1994. – 
С. 321-323. 
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загального користування й антирадянські матеріали. До останніх, 
зокрема, зараховувалися й “націоналістичні” твори, адресовані 
редакціям газет і журналів, вищим навчальним закладам, бібліотекарям, 
окремим громадянам і представникам творчої інтелігенції. Відносно 
тематики видань вказувалося, що вона: «охоплює широке коло питань 
суспільного життя. І все, що б не пропонувалося читачеві, має відверто 
ворожий, буржуазно-націоналістичний зміст: спрямовано проти 
Радянського Союзу, зовнішньої і внутрішньої політики КПРС. 
Центральне місце посідають публікації, в яких перекручується та 
подається у викривленому світлі ленінська національна політика КПРС. 
Фальсифікуючи та підтасовуючи події і факти з життя радянського 
суспільства, а то й просто вигадуючи їх, націоналістичні писаки 
галасують про нібито економічну і політичну “нерівноправність” 
радянських народів, зокрема українського, та “панівне становище” 
російського народу. 

Одним з провідних мотивів друкованих видань українських 
буржуазних націоналістів є питання української мови і “так званої 
“русифікації”. Журнал “Визвольний шлях” (Англія), газети “Українське 
слово” (Франція), “Свобода” (США), “Вільна думка” (Австралія) та інші 
“русифікацію” вбачають в роботі вищої і загальноосвітньої школи, у 
роботі видавництв. 

Націоналісти хочуть довести, що нібито українська мова під тиском 
російської поступово хиріє, що її витіснено з державних установ, вузів, 
загальноосвітніх шкіл. 

... Уся націоналістична преса протягом декількох років галасує 
навколо своїх же повідомлень про “масові арешти на Україні нібито за 
національні переконання та виступи супроти “русифікації”, наявність у 
республіці  нелегальних організацій, публікує наклепницькі матеріали, 
написані М.Руденком, Ю.Вудкою, О.Бердником, І.Світличним та 
іншими особами, антинародну діяльність яких засуджує радянська 
громадськість. 

Численні сторінки видань рясніють повідомленнями про жорстоке 
поводження з в’язнями, яких нібито тримають разом з кримінальними 
злочинцями, багатьох з них запроторюють до психіатричних лікарень. 

Націоналісти не гребують такими відщепенцями, як генерал 
П.Григоренко, В.Мороз, Н.Світлична, Р.Мороз та інші. В ряді 
публікацій зрадники Батьківщини розглядаються як “видатні 
представники українського дисидентського руху”, публікуються їхні 
численні виступи, інтерв’ю, зустрічі та прес-конференції на різних 
збіговиськах українських націоналістів, вміщуються фотографії, на яких 
В.Мороз цілує націоналістичний жовто-блакитний прапор та емблему 
ОУН Степана Бандери, подаровану йому Славою Стецько»1. 

Наприкінці документа підсумовувалося, що, враховуючи наведені 
факти, Головне управління по охороні державних таємниць у пресі при 

                                           
1 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ), 

ф. 1, оп. 25, спр. 25, арк. 40. 
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Раді Міністрів УРСР вжило необхідних заходів щодо заборони 
розповсюдження зарубіжної літератури, виданої “буржуазно-
націоналістичними організаціями”. Отже, означені твори були 
конфісковані й знищені, окрім декількох примірників, які розсилалися 
за спеціальним списком. 

Значну частину обсягу роботи цензорських установ становив також 
перегляд зарубіжних видань іноземними мовами, надісланих в Україну. 

Так, у листі до ЦК КПУ начальника Головного управління по 
охороні державних таємниць у пресі Л.Солодовника, датованому 23 
травня 1980 р. вказувалося, що відповідно до існуючого положення, 
Головліт УРСР контролює дотримання порядку зберігання та 
використання зарубіжних творів, виданих у капіталістичних країнах. У 
зв’язку з цим було проведено перевірку установ, котрим дозволялося 
зберігати періодичні і неперіодичні видання, обмежені для загального 
користування та організацій, що отримують закордонну літературу, з 
відкритим доступом до неї. 

За січень-травень 1980 р. органи цензури розглянули правила 
зберігання зарубіжних творів у Товаристві “Україна” і в спецфонді 
Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР, куди надходила 
“націоналістична” друкована продукція. 

Як з’ясувалося в ході рейду, антирадянські видання знаходилися в 
одному приміщенні з іншими матеріалами спецфонду, що було за 
грубим порушенням діючої інструкції. 

Не виконувався також і встановлений раніше порядок, коли питання 
про допуск конкретних осіб до користування іноземною літературою 
вирішувалося одним з віце-президентів Академії наук. Натомість, 
вказані функції взяло на себе керівництво бібліотеки. З точки зору 
автора, враховуючи, що доступ до “націоналістичних” творів чітко 
регламентувався, подібне положення вважалося за серйозний недолік. 

Головліт УРСР окремо перевірив і бібліотечні установи, які 
отримували тільки “відкриту літературу”, аргументуючи необхідність 
перегляду їх фондів “загрозою засмічення ідеологічно-ворожими 
матеріалами”. 

Відтак, обстежень зазнали 6 вузівських бібліотек м.Києва. 
Констатувалося, що в деяких з них знайдено закордонні твори, придбані 
без відома органів цензури в букіністичних магазинах. З метою 
ліквідації наявних недоліків було проведено нараду із завідувачами 
бібліотек, де наполягалося на забезпеченні належних умов зберігання 
вказаних видань1. 

На допомогу реалізації даних настанов також спрямовувалася і 
робота відділу науки та навчальних закладів ЦК КПУ. Не випадково, 
вже 18 червня завідувач згаданого підрозділу, Ф.Рудич у службовій 
записці інформував секретаря ЦК КПУ А.Капто, що співробітниками 

                                           
1 ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 25, спр. 25, арк. 40. 
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відділу розроблені інструкції, регламентуючі використання “зарубіжної 
націоналістичної літератури”1. 

У полі зору органів радянської цензури також постійно знаходилися 
матеріали, видрукувані безпосередньо в Україні. За результатами їх 
цензурування Головлітом готувалися відповідні огляди. Як приклад, 
можна навести рапорт заступника начальника Головліту УРСР 
Ю.Хорунжого “Про зауваження політико-ідеологічного характеру за 
матеріалами, що надійшли на цензорський контроль” на ім’я секретаря 
ЦК КПУ А.Капто, підписаний 21 червня 1981 р. З документа 
дізнаємось, що за І півріччя було зроблено ряд зауважень, переважна 
більшість яких стосувалася “неправильного відображення” 
соціалістичної дійсності. Далі вміщувалися випадки таких “порушень” 
(цитуємо мовою оригіналу – О.Ф): 

«Не разрешен материал С.Плачинды «Ім’я твоє – механізатор» 
(“Имя твое – механизатор”), заверстанный в журнале “Ранок” № 7, в 
котором безосновательно провозглашалось, что кадрам сельских 
механизаторов в масштабах республики уделяется якобы недостаточное 
внимание: труд их плохо оплачивается и условия его таковы, что не 
каждый может доработать до пенсии; новой техники поступает мало и 
качество ее низкое. Выдвигались также возражения против курса на 
уменьшение металлоемкости хозяйственной техники и, в определенной 
степени, делалась попытка вбить клин между рабочим классом и 
крестьянством: “…заводчани одержують премії за економію металу, а 
сільські механізатори – нескінченні поточні ремонти, нервування, 
втрати часу й енергії…” 

В книге Н.Ушакова “Повесть быстротекущих лет” (изд-во “Дніпро”), 
выпускаемой к 1500-летию г.Киева, вызвало возражение 
недоброжелательное, тенденциозное изображение современного Киева, 
содержавшееся в 8-й и 9-й главах. Тут не нашлось места для показа 
расцвета столицы Украины, особенно в послевоенный период, а 
основное внимание сосредоточилось на захламленных задворках, 
мусоре, исчезновении некоторых продуктов питания.  

Удалены рассуждения о безвозвратных потерях в нашей стране за 
годы советской власти некоторых природных богатств в результате 
неправильной хозяйственной деятельности в общегосударственном 
масштабе в романе И.Цюпы “Дзвони янтарного літа” (“Звон янтарного 
лета”, изд-во “Радянський письменник”). 

В верстке книги Н.Кащук “Озимина бринить” (“Озимь звенит”, изд-
во “Радянський письменник”) снят текст, содержащий жалобы одного 
из персонажей на невероятно скучную жизнь в селе, когда даже 
начинает казаться, что “наче й зорі не світяться”. 

Не разрешен содержавшийся в пьесе Р.Феденева “Прошу занести в 
стенограмму” (Министерство культуры УССР) вывод о том, что в 
нашей стране “на всем материке, именуемом промышленностью”, дела 
идут весьма плохо. 

                                           
1 Там само, арк. 29. 
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Имеют место факты, когда подготовленные к печати материалы 
содержат как бы доказательства “очерствления” советских людей и 
“бездуховности” нашего общества. Так, в романе В.Логвиненко 
“Мертвий якір”, поданном на контроль издательством “Молодь” и 
вошедшем в книгу под этим же названием, нельзя было согласиться с 
тем, что у нас будто бы усиливается равнодушие к пролитой на войне 
крови и братским могилам, а доброты становится все меньше и 
меньше»1. 

Варто вказати на те, що предметом детального розгляду стали й 
“помилки” ідейно-політичного характеру, що суперечили діючим 
партійним директивам і вважалися відступом від класових позицій, як 
от: 

«Не разрешено стихотворение Л.Костенко “Снопи” из 
коллективного сборника “Хліб і пісня”, издательство “Радянський 
письменник”, поскольку в этом произведении фашист, оккупант, 
принесший на нашу землю столько горя и страданий, изображается 
этаким гуманистом, пустившим слезу при виде снопов пшеницы, 
которые тонут в грязи, подложенные под гусеницы танков и колеса 
прочей немецкой военной техники.  

Из стихотворения М.Нагнибеды “Голос Америки”, вошедшем в 1-й 
том трехтомного собрания его сочинений (переиздание, издательство 
“Дніпро”) удалена строфа, в которой говорилось, что “Стяг Америки 
линув навстріч кумачу... ”  

Сделано замечание относительно статьи Н.Пивоварова “Я руку 
подаю…” (журнал “Всесвіт” № 2), где выпячивалась роль и 
подчеркивается героизм китайцев, участвовавших в боях в годы 
гражданской войны на Украине»2. 

Наприкінці підсумовувалося, що кількість зауважень політико-
ідеологічного плану збільшилася. Якщо в 1980 р. вони були зроблені по 
39 матеріалах, то за І півріччя 1981 р. – по 433. На думку дописувача, ці 
факти пояснювалися недостатньою вимогливістю до їх підготовки, а 
також невмінням дати змістовну політичну оцінку. У зв’язку з цим, 
Головліт вважав за потрібне звернути увагу керівних працівників 
видавництв, редакцій і кіностудій на необхідність ідейно-політичної 
роботи з кадрами. 

Протягом 1981 р. союзними органами цензури були вироблені нові 
регламентуючі документи. Так, 9 серпня з’явилася “Інструкція про 
порядок виписки, зберігання й використання літератури капіталістичних 
країн”, що відмінила попередню інструкцію 1968 р.4, а 8 грудня – 
введено в дію “Зведене доповнення до “Переліку відомостей, 
заборонених до опублікування у відкритій пресі, передачах по радіо і 
телебаченню”, виданих 1976 р.”5 

                                           
1 ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 25, спр. 2222, арк. 58-60. 
2 Там само, арк. 63. 
3 Там само, арк. 63-64. 
4 Там само, арк. 111. 
5 Там само, арк. 69. 
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Зупинимося на окремих положеннях згаданої вище інструкції. 
Зауважувалося, зокрема, що друковану продукцію капіталістичних 
країн отримують міністерства, відомства, установи та організації, котрі 
мають на це дозвіл директивних органів СРСР та союзних республік. 
Для республіканських установ і організацій вказана література 
виписувалася з чітким урахуванням профілю діяльності одержувачів і 
замовлялася через Всесоюзне об’єднання “Міжнародна книга” 
Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР. Заборонялося без службової 
необхідності виписувати з-за кордону політичні твори, белетристику, 
бульварну, розважальні видання, журнали мод. 

Вказувалося, що на Головліт покладено завдання запобігти 
розповсюдженню по відкритих каналах іноземної літератури, випущеної 
після 1917 р., у якій містяться матеріали антирадянського й 
антикомуністичного спрямування. Такі твори друку, обмежені 
Головним управлінням для загального використання, позначалися 
знаком “шестигранник” і підлягали зберіганню в бібліотечних 
спецфондах. Інструкцією також обумовлювалася можливість їх видачі 
окремим особам для потреб наукової й службової діяльності на підставі 
письмового дозволу керівників установ. Завідувачі бібліотек і 
спецфондів зобов’язані були попередити читачів, котрим надавалося 
право користуватися даними виданнями, про неприпустимість 
розголошення вміщеної в них інформації1. 

Наступного року, за наслідками перевірки дотримання порядку 
зберігання зарубіжних видань, обмежених для загального використання 
по місту Києву, секретарю ЦК КПУ А.Капто 2 листопада начальником 
Головліту Л.Солодовником була направлена доповідна записка “Про 
порушення зберігання й використання іноземної літератури”. 
Зазначалося, що настанови органів контролю  виконуються 
недостатньо, оскільки в ряді організацій: Держтелерадіо УРСР, редакції 
журналу “Україна”, окремих установах Академії Наук УРСР (Головній 
астрономічній обсерваторії, інститутах кібернетики, теоретичної фізики, 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії), Головній редакції 
Української радянської енциклопедії тощо, документально не 
регламентований порядок роботи з зарубіжними виданнями. 

Підкреслювалося, що відсутнє й щорічне поновлення списків 
співробітників, які мають дозвіл на отримання іноземних творів, а 
останні досить часто видаються за візою другорядних осіб (інспекторів 
відділів кадрів та ін.). 

У Товаристві “Україна” не був визначений термін видачі літератури 
працівникам у службові кабінети. Неприпустима ситуація склалася і з 
обліком та звіркою закордонних видань, у яких містилися “політичні 
дефекти”, що надавало можливості їх безконтрольного використання. 
Ще одним недоліком став також факт зберігання заборонених творів 

                                           
1 Там само, арк. 112-115. 
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друку в загальному фонді у Головній редакції Української радянської 
енциклопедії1. 

У свою чергу, за даним листом завідувач відділу зарубіжних зв’язків 
ЦК КПУ А.Меркулов 8 грудня на ім’я секретаря ЦК КПУ А.Капто 
направив пояснювальну записку, у якій повідомлялося про вжиті 
заходи, а саме: 

«1. Работники отдела зарубежных связей в ноябре с.г. проверили 
соблюдение порядка хранения и использования иностранной 
литературы, ограниченной для общего пользования, в МИДе и 
Украинском обществе дружбы и культурной связи с зарубежными 
странами. Существенных недостатков не установлено. Обращено 
внимание т.т. Мартыненко В.Н. и Оснача В.П. на необходимость и в 
дальнейшем строго соблюдать установленный порядок работы с 
иностранной спецлитературой.  

2. Проконтролировано устранение отмеченных Главлитом УССР в 
этом деле недостатков в других организациях, которыми занимается 
отдел. 

Руководством общества “Украина” (підкреслення згідно з 
документом – О.Ф.) внесены необходимые дополнения в инструкцию, 
строго регламентирующую порядок хранения и использования 
иностранной литературы – установлен срок пользования литературой – 
15 дней.  

Регистрация поступающей литературы производится в двух 
журналах (один для литературы с одним шестигранником, другой – с 
двумя). 

В редакции журнала “Украина” утвержден список людей, которые 
могут работать с иностранной литературой. Назначен ответственный за 
ее получение и хранение. В соответствии с рекомендациями Главлита 
заведена инвентарная книга для учета и книга выдачи иностранной 
литературы. 

В редакции иновещания Гостелерадио УССР обновлено Положение 
о порядке работы с иностранной литературой, ограниченной для общего 
пользования. 

Отделом зарубежных связей в І квартале 1984 г. будет проведена 
повторная проверка устранения указанных Главлитом недостатков»2. 

Як видно з документів, мобільність структури та підпорядкованість 
органів цензури давали можливість швидко реагувати на будь-які 
ситуації й своєчасно виконувати всі партійні вказівки.  

Наступ комуністичного режиму на друковане слово ще в 70-х роках 
визвав до життя духовну протидію у вигляді продукції “самвидаву”. 
Тому одним з напрямів роботи цензорських установ залишався також 
контроль за друкарнями, метою якого було винайдення й попередження 
появи результатів інакодумства у вигляді друкованих творів.  

                                           
1 ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 25, спр. 2545, арк. 21-23. 
2 Там само, арк. 21-23. 
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Останню думку добре ілюструє службова записка від 27 липня 
1984 р. заступника начальника Головліту УРСР Ю.Хорунженка “Про 
результати перевірки друкарень і розмножувальних дільниць”, 
адресована до ЦК КПУ. Повідомлялося, що за перше півріччя 
проведено перевірку 570 друкарень і 1655 організацій, які мали 
відповідну техніку. На підставі цих даних робився наступний висновок: 
«В абсолютном большинстве организаций фактов тиражирования 
идейно-ущербных изданий, в т.ч. стихов и песен, не установлено»1. 

Разом з тим вказувалося, що: «сотрудники Одесского обллита 
обнаружили светокопии «самиздатовских» стихов, приписываемых 
В.Высоцкому. Они были размножены в проектном институте 
«Южгипробиосинтез» и Центральном проэктно-конструкторском 
технологическом бюро Черноморского пароходства. По этому факту 
направлены письма Малиновскому райкому компартии и парткому 
Черноморского пароходства»2. 

Протягом 1984 року союзні органи цензури продовжували вилучати 
з фондів бібліотек загального користування й книготорговельної мережі 
окремі “ідеологічно-шкідливі” твори. Начальник Головліту СРСР 
П.Романов звернувся в ЦК КПРС з доповідною запискою, у якій йшлося 
про те, що серед осіб, позбавлених радянського громадянства, 
зустрічаються працівники творчої інтелігенції, твори яких раніше 
виходили в СРСР. З цього приводу Головліт просив дозволити 
вилучення видань означених осіб і заборонити вміщення відомостей про 
них у відкритій пресі. Такі пропозиції були схвалені завідувачем відділу 
пропаганди ЦК КПРС Б.Стукаліним. Відповідні розпорядження 
отримали й республіканські Головліти3.  

Від себе додамо, що твори багатьох авторів – емігрантів 
заборонялися майже до останнього моменту існування цензорських 
інститутів4.  

Між тим, квітень 1985 р. ознаменувався початком перебудовного 
періоду, що позначився поворотом до демократичних процесів. Перші 
заяви про свободу мали суто декларативне спрямування, бо в 
концтаборах і психлікарнях ще перебували жертви протесту, а КДБ 
продовжував вишукувати чергові об’єкти для гонінь. 

Однак починаючи з 1987 р., особливо після зустрічі М.Горбачова з 
Р.Рейганом, амплітуда репресій істотно знизилася, що відповідним 
чином відбилося й на змісті діяльності органів цензури. 

Під впливом позитивних перетворень у світлі політики гласності, 
рішенням Політбюро ЦК КПРС 1987 р. в Україні розгорнула роботу 
Міжвідомча комісія по перегляду виданих у республіці творів, що 
зберігалися в бібліотечних спецфондах. Як відзначалося у службовій 
записці від 30 грудня 1988 р. начальника Головліту УРСР 
Л.Солодовника на ім’я секретаря  ЦК КПУ Ю.Єльченка: 

                                           
1 Там само, арк. 6. 
2 Там само, арк. 7. 
3 Див.: Баран В. Цензура в системі тоталітаризму. – С. 116. 
4 ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 25, спр. 3326, арк. 25. 
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«Всього переглянуто понад 7 тисяч книг. В результаті вирішено 
повернути до загальних фондів близько 6 тисяч найменувань, про що 
Головліт УРСР видав 26 наказів і розіслав їх бібліотекам. 126 видань 
визнано доцільним залишити в спецфондах. 

В списки довоєнних видань, що підлягали вилученню, в п’ятдесяті 
роки було включено 175 книг, випущених після війни. 

Оскільки питання про їх повернення до загальних фондів поки не 
стоїть, то вони залишаються теж у спецфондах. 

В наказах Головліту УРСР є ще 720 книг, випущених у довоєнні 
роки на Україні. Питання про їх повернення до загальних фондів 
міжвідомча комісія не вирішувала, бо ці видання значаться і в наказах 
Головліту СРСР. Тому порядок їх дальшого зберігання має визначити 
теж Головліт СРСР. 

38 видань, які підлягають зберіганню у спецфондах, знайти не 
вдалося ні в великих спецфондах м.Києва і м.Харкова, ні в Книжковій 
палаті УРСР. Список цих книг буде надіслано у всі спецфонди 
республіки і в разі їх наявності міжвідомча комісія вирішить, як їх 
зберігати далі»1. 

Паралельно в Україні розпочалося опрацювання авторських списків 
осіб, чиї видання знаходилися під забороною. Так, 21 квітня 1988 р. у 
рапорті до ЦК КПУ, начальник Головліту УРСР Л.Солодовник 
повідомляв, що за всю історію функціонування цензурного відомства 
ним у різні часи було підготовлено велику кількість регламентуючих 
документів про вилучення з відкритих фондів бібліотек і 
книготорговельної мережі творів осіб, усі книги яких підлягали 
зберіганню в спецфондах. Вказувалося, що в процесі хрущовської 
реабілітації ці директиви детально переглядалися, внаслідок чого у 
списку заборонених авторів з 289 залишилося 39. Аргументуючи тим, 
що в середовищі творчої інтелігенції та пресі активно обговорювалося 
питання про повернення до загальних фондів творів окремих діячів 
(М.Хвильового, В.Винниченка, В.Стуса та ін.) та їх перевидання, 
дописувач звертався з пропозицією доручити КДБ УРСР, Міністерству 
культури УРСР, Інституту історії партії при ЦК КПУ, Інституту історії 
АН УРСР, Інституту літератури АН УРСР розгляд списку авторів, всі 
твори яких підлягали вилученню, з можливою перспективою 
виключення з нього деяких прізвищ. До рапорту додавався й сам 
перелік осіб, підписаний 21 квітня 1988 р. заступником начальника 
Головліту УРСР А.Павловським. Зважаючи на виключний інтерес 
даного документа, зупинимося на ньому більш детально. Чиї ж видання 
становили небезпеку для радянської влади? Отже, у списку значилися: 

«1. Багаутдінов Рем Махмудович. 
2. Багряний Іван. 
3. Балицький Всеволод Аполонович. 
4. Винниченко Володимир Кирилович. 
5. Гайбонюк Володимир Дорофейович. 

                                           
1 ЦДАГОУ, ф.1 оп. 25, спр. 3326, арк. 44. 
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6. Гермайзе Йосип Юрійович (Гермайзе Осип Георгійович, 
Гермайзе І.) 

7. Єфремов Сергій Олександрович. 
8. Іваниця Григорій Микитович (Іваниця І.). 
9. Калинець Ігор Миронович. 
10. Калинець-Стасів Ірина Онуфріївна. 
11. Колесник Володимир Андрійович. 
12. Куперман Ісер Йосипович. 
13. Любченко Аркадій Панасович. 
14. Мороз Валентин Якович. 
15. Огієнко Іван Іванович (Митрополит Іларіон). 
16. Оглоблін Олександр Петрович. 
17. Осадчий Михайло Григорович. 
18. Полонська-Василенко Наталя Дмитрівна. 
19. Руденко Микола Данилович. 
20. Сверстюк Євген Олександрович. 
21. Світличний Іван Олексійович. 
22. Смаль-Стоцький Роман. 
23. Сокіл Василь  Іванович. 
24. Сокульський Іван Григорович. 
25. Соловей Дмитро Федорович. 
26. Стус Василь Іванович. 
27. Тютюнник Юрій. 
28. Турченко Юрій Якович. 
29. Феденко Панас. 
30. Хвильовий Микола Григорович (Уманець Юрій). 
31. Христюк Павло Анікійович. 
32. Чапленко Василь. 
33. Чехівський Володимир Мусійович. 
34. Чорновол В’ячеслав Максимович. 
35. Чупринка Григорій Авраамович. 
36. Шевельов Ю.В. 
37. Штепа Костянтин. 
38. Шумський Олександр Якович. 
39. Яворський Матвій Іванович»1. 
Як бачимо, перелік був досить-таки неоднорідним, оскільки до нього 

потрапили не тільки найкращі представники української нації, а й 
досить одіозні історичні фігури (наприклад, колишній бос ГПУ-НКВД 
УРСР В.Балицький). 

Прогресивні тенденції, що тривали на фоні демократичних процесів, 
часом перемежовувалися з явно зворотними формами цензорської 
діяльності. Свідченням тому може бути виготовлений 1988 р. 
Головлітом СРСР у двох частинах “Зведений список книг, що 
підлягають виключенню з бібліотек та книготорговельної сітки”2, до 

                                           
1 ЦДАГОУ, ф. 1. оп. 25, спр. 3326, арк. 26-27. 
2 Сводный список книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети. 

Ч. 2 / Глав. упр. по охране гос. тайн в печати при Сов. Мин-ов СССР. – М., 1988. – 28 с. 
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якого увійшли й українські твори періоду 1917-1925 рр. Переважну 
більшість їх склала політична література, белетристика й праці з 
національного питання. 

Органами цензури був також розроблений спеціальний список 
видань, заборонених до ввозу в СРСР1. Вказані матеріали відмінили дію 
попереднього “Зведеного списку книг…” (М., 1973)2 та ряду директив 
союзного Головліту за 1959-1988 рр. 

Таким чином, наприкінці 1989 р. начальник Головліту СРСР М.Зорін 
констатував, що: «в спецсховах знаходяться окрім порнографії, ті 
видання, що містять прямі заклики до повалення влади, і література, що 
розпалює національну ворожнечу. Серед цих творів є не тільки свіжі, а 
й 20-х рр.»3 Загалом, за словами шефа Головного управління, щомісячно 
заборонялося до 20-30 назв друкованої продукції. 

Наряду з тим, Ідеологічним відділом ЦК КПРС були дозволені для 
широкого використання видання О.Солженіцина, Й.Бродського, 
В.Войновича, О.Галича, Г.Владимова та ін.4 

А вже 17 січня 1990 р. побачив світ фінальний наказ Головліту 
УРСР, яким приписувалося: 

«Повернути зі спецфондів до загальних фондів бібліотек усі 
видання, що підлягали виключенню з бібліотек і книготорговельної 
мережі за списками і наказами Головліту УРСР. 

Усі раніше видані списки і накази Головліту УРСР з цього питання 
вважати такими, що втратили чинність, в тому числі наказ №5-дск від 
11.10. 1989 р.»5 

Отже, за результатами дослідження можна зробити висновок, що у  
80-х роках український народ був позбавлений права вільного 
отримання інформації. Під постійним контролем органів цензури 
знаходилися друковані видання. Головним управлінням по охороні 
державних таємниць у пресі при Раді Міністрів УРСР здійснювався 
систематичний нагляд за бібліотечною мережею й сферою 
книгорозповсюдження. На предмет наявності “політичних дефектів” 
відслідковувалася не тільки література, випущена на терені України, а й 
закордонна, що надходила різними каналами в республіку. Основною 
ознакою відповідності друкованої продукції тогочасним ідеологічним 
нормам вважалася повна витриманість її змістовного наповнення в дусі 
завдань “розвинутого соціалізму”, розпад та деградацію якого вже 
важко було прикрити навіть заховуванням “шкідливих” видань у 
бібліотечні спецфонди. 

Використані документи дають змогу висвітлити загальні тенденції 
цензурного контролю друкованих творів за вказану добу. Порівняння 

                                           
1 Шикман А.П. “Презумпция разрешенности” // Сов. библиогр. – 1990. – № 1. – С. 29. 
2 Сводный список книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети. 

Ч. 2 / Глав. упр. по охране гос. тайн. в печати при Сов. Мин-ов СССР. – М., 1973. – 330 с. 
3 Цит. за: Шикман А.П. Зазн. пр. – С. 30. 
4 Столичные новости. – 29 дек. 1998 – 19 янв. 1999. – № 51. 
5 Мишанич О. Українська література під забороною // Літ. Україна. – 1994. – № 35. – 

18 серп. 
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партійних і цензурних джерел надає можливість показати 
взаємозалежність даних структур у питаннях проведення в життя єдиної 
ідеологічної політики. Найбільш цінними з цього приводу можна 
вважати розпорядчі й інформаційні архівні матеріали. 

Проте означена проблема потребує більш детального розкриття 
механізму поступового відходу від форм ідеологічного тиску, що 
здійснювався в галузі друкованої продукції впродовж усього панування 
комуністичного режиму. 

 
 
 

Грицюк В.М. (Київ) 
 

ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ПРАДАВНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ САМОПІЗНАННЯ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

 
У статті розкривається значення дослідження прадавньої історії 

України для самопізнання українського народу. Автор переконаний, що 
науковцям дуже важливо осмислити значення та встановити роль і 
місце скіфської доби в українській та загальносвітовій історії. 

 
Важко переоцінити роль воєнно-історичної науки у воєнно-

патріотичному вихованні військовослужбовців, формуванні їхнього 
світогляду, високих морально-бойових якостей. В цій справі воєнна 
історія давніх часів може здійснити не менший вплив, ніж історичні 
дослідження близьких за часом подій. 

Проілюструю цю думку наступним прикладом з книги Чуєва М.І. 
“Воєнна думка в стародавньому Китаї”: “В наш час збройна боротьба 
переживає значні зміни, причому багато напрямків цих змін 
співпадають з рекомендаціями старовинних китайських воєнних 
трактатів. Яскравим підтвердженням цьому стала антиіракська операція 
“Буря в пустелі” (1991 р.). Вона показала, що безпосереднього зіткнення 
наземних військ протиборствуючих сторін може і не бути, що небувалу 
раніш роль відіграють у війні психологічні операції, і взагалі воля 
суперника до опору буде зламана політичними, економічними, 
дипломатичними і психологічними акціями. 

Один американський кореспондент в інформації з району бойових 
дій не без гумору писав: хоча Китай і не послав у район Перської затоки 
ні одного свого солдата, але якнайменше один китаєць був присутній на 
полі бою, керуючи воєнними діями. Це був не хто інший, як Сунь-цзи, 
який жив 2500 років тому. Подібні слова не перебільшення. За 
свідченнями засобів масової інформації, майже в кожного 
американського офіцера десантних військ, які діяли в районі Перської 
затоки, був англійський переклад трактату “Про воєнне мистецтво” 
Сунь-цзи і касета з коментарями цієї книги. Командуючий морським 
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десантом А.Глед вимагав, щоб його підлеглі знали цю книгу напам’ять1. 
За допомогою до давньої воєнної історії зверталися в найскрутніші 

часи. Після значних поразок і втрат на першому етапі Великої 
Вітчизняної війни радянському керівництву довелося переглянути свої 
позиції в багатьох питаннях, у тому числі і відношення до воєнної 
історії давніх часів, середньовіччя. Виявилося, що для підняття 
патріотичного духу в країні замало героїчних прикладів з історії 
громадянської війни. В газеті “Правда” з’являється відкритий лист-
відповідь Сталіна на звернення полковника Разіна Є.А., який був одним 
із найактивніших дослідників воєнного мистецтва давнини та 
середньовіччя. Лист Сталіна став конкретною вказівкою керівникам 
різного рівня. В країні розгортається широка воєнно-історична 
пропаганда. Згадати хоча б фільми воєнного часу про Олександра 
Невського, Богдана Хмельницького, Суворова; встановлення орденів з 
їх іменами, повернення до пагонів і офіцерських звань. Все це зіграло не 
останню роль у досягненні корінного перелому у війні з фашистською 
Німеччиною.  

Сам термін «воєнна історія» з’явився нещодавно. У всякому випадку 
журнал, який видає Український інститут воєнної історії з 2002 р., є 
першим виданням в Україні, що має таку назву2. Вважається, що воєнна 
історія є лише частиною воєнної науки. А сама воєнна наука з’являється 
лише в часи існування античної Греції. Саме так характеризує воєнну 
науку “Радянська воєнна енциклопедія”. “…Перські війни є вихідною 
точкою для історії воєнного мистецтва”, - писав німецький воєнний 
теоретик Г.Дельбрюк3. Саме тоді на терені Європи з’являються перші 
письмові джерела, де досить детально описуються битви, що дає змогу 
зробити певні висновки про характер озброєння воюючих сторін, 
тактичні прийоми, навіть стратегію. З цього часу відома значна 
кількість археологічних знахідок, пам’яток образотворчого мистецтва, 
що відтворюють батальні сцени. “Батька історії” Геродота4, який жив у 
середині V ст. до н.е. з повним правом можна вважати першим воєнним 
істориком, а воєнна історія поповнює досить значний список наук, 
“батьком” яких він був. Свій епохальний твір він визначає як 
“…дослідження Геродота, проведене для того, щоб зроблене людьми з 
часом не забулося і щоб великі та дивовижні діяння як греків, так і 
варварів не залишилися невідомими і, зокрема, щоб з’ясувати, чому 
вони воювали між собою”.  

Уже не одне століття глибокий інтерес вчених викликає скіфська 
проблема. І це не випадково. Скіфи залишили в світовій історії значний 
слід. Надто хвилюючою була для нас історія самого цього народу. Дуже 

                                           
1 Чуев Н.И. Военная мысль в древнем Китае. История формирования древних теорий. 

– М.: Любимая книга, 1999. – C. 198. 
2 Воєнна історія. - 2002. - № 1, 2. 
3 Дельбрюк Г. История военного искуства: В 3 т. - СПб.: Наука, Ювента, 1994. - Т. 1. – 

416 с.; Т. 2. - 352 с.; Т. 3 - 448 с. 
4 Геродот. Історії в дев’яти книгах: Пер. А.О.Білецького. - К.: Наук. думка, 1993. – 

574 с. 
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багато питань виникає і дуже мало ми все ще знаємо про цей великий 
народ давнини. 

На його походження, відношення до наших предків – стародавніх 
слов’ян були найрізноманітніші погляди. Скіфи розглядались у спектрі 
від ворогів наших пращурів (на зразок пізніших кочівників печенігів та 
половців) до прямих наших предків. 

Свого часу Іван Франко в роботі “Причинки до історії України-Руси” 
подав найбільший на той час переклад “Скіфського логосу” Геродота і 
навів власні спостереження про збереження скіфських звичаїв 
українським народом та вперше поставив питання “про початки 
різноплемінного українського народу”, що виключало прямолінійність в 
ототожненні скіфів і слов’ян, але відкривало можливість до 
усвідомлення спадкоємності в скіфо-українській історії1.  

Думкою стосовно того, що в умовах незалежності і відродження 
держави необхідна зміна історичної парадигми з “Історії Руси-України” 
на “Історію Скіфії-України” наскрізь просякнута книга Володимира 
Петрука, що нещодавно вийшла друком у видавництві “Спалах”. Автор 
відстоює ідею неперервності і спадкоємності скіфо-української історії2. 

На сьогоднішній день більшість учених дійшла думки, що скіфи - це 
один з  народів північно–іранської групи, який у кінці VIII ст. до н.е. 
прийшов у Північне  Причорномор’я зі сходу, частково відтіснивши, а 
частково асимілювавши при цьому кочові племена кіммерійців і 
тубільне землеробське населення  лісостепової смуги. Культура племен, 
які населяли в ті далекі часи терени сучасної України, її розвиток, 
невідривні від культури скіфів. Весь збіг зовнішніх і внутрішніх 
обставин, серед яких “скіфський фактор“ посідав чи не найзначніше 
місце, став тим горном, де зародився і викувався слов’янський рід.  

Дослідник давньої та середньовічної воєнної історії України 
полковник Володимир Бережинський вважає, що бойові традиції 
українського війська народжувалися не на пустирі, а на щедро политих 
кров’ю багатих землях на північ від Чорного моря. Наш патріотизм 
народився не вчора, а тисячі років тому, і несе він у собі, крім багатьох 
інших рис, печать бойового духу скіфів. Військова слава скіфів надовго 
пережила цей народ і закріпилась за нашими предками. Воєнна історія 
скіфів – це наша історія і ми просто зобов’язані використати її у справі 
воєнно-патріотичного виховання3. 

Скіфи, у суспільно-політичному житті яких провідну роль 
відігравала воєнна справа, були одним із перших, відомих за писемними 
джерелами, народів на теренах України. Всебічне вивчення й аналіз 
прадавньої історії українських земель викликані сучасними потребами 
розвитку вітчизняної воєнно-історичної науки, необхідністю 
поглиблення знань про героїчне минуле нашої Батьківщини. Хоча саме 
скіфи були кочовим іраномовним народом, проте створене ними 

                                           
1 Петрук В.І. Геродот – батько нашої історії // Українська культура. – 2002. - № 9-10. 
2 Петрук В.І. Велика Скіфія – Оукраїна. – К.: Спалах, 2001. – 432 с. 
3 Бережинський В. Г. Військова організація і військове мистецтво скіфів. – К.: 

Академія 3СУ, 1994. – 105 с 
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державне утворення було багатоетнічним і включало значну частку 
землеробського населення давніх українських земель. У стародавньому 
світі скіфське військо здобуло славу непереможного. Ця слава, 
пройшовши століття, закріпилася за нашими предками – давніми 
слов’янами. Ще в роки Нестора Літописця Київську державу іноді 
називали Велика Скуфь. Бойові традиції українського війська мають 
тисячолітні коріння. Ми повинні шанувати і вивчати свою давню 
історію так, як, наприклад, сьогоднішні італійці шанують історію 
Римської імперії, а греки – історію Еллади. Саме з цих позицій важливо 
осмислити значення та встановити роль і місце скіфської доби в 
українській та загальносвітовій воєнній історії. 

Особливе значення для вивчення воєнної історії України мають 
розділи праці Геродота, де висвітлюються події скіфо-перської війни, 
що проходила між об’єднаними військами скіфів та їх сусідів і 
величезною армією досі непереможного царя Персії Дарія, яка 
нараховувала сотні тисяч вояків. Під владою перських царів 
знаходилося (за оцінками сучасних дослідників) близько 50 млн. 
чоловік, тоді як давнє населення українських земель не перевищувало 
678 тисяч. Завдяки Геродоту основні події цієї першої “Вітчизняної 
війни”, що вели народи стародавньої України в головних рисах відомі. 
Війна закінчилася перемогою скіфів. Геродот дав також опис перебігу 
подій початку греко-перських війн, які можна назвати “першою 
світовою війною” на теренах Євразії. 

Слідом за Геродотом грецький історик Фукідід, теоретик та практик 
військової справи Ксенофонт та інші античні автори закладали 
підвалини воєнної історії. 

У грецьких істориків, які писали про сучасні їм війни, були 
попередники. Тексти Єгипту дають уяву про воєнні події на Давньому 
Сході, склад, озброєння, тактику, стратегію армій давнини, дають 
можливість провести реконструкцію визначних битв при Мегіддо 
(1503/1504 рр. до н. е.), Кадеші (1312 р. до н. е.). Важливим джерелом 
про події Троянської війни XII ст. до н.е. є “Іліада” Гомера. 

Раніше грецьких, на території Китаю та Індії створюються шедеври 
військової думки Давнього Світу “Сунь-цзи” та “У-цзи” тощо, що не 
втратили цінності і сьогодні. 

Перші узагальнюючі дослідження з воєнної історії почали писати 
професійні військові. У 1910 р. підполковник Пасипкін написав роботу 
про розвиток воєнної справи давнього Єгипту. Питаннями історії 
військового мистецтва займалися не лише офіцери та генерали 
генерального штабу, яким це треба було б робити за службовим 
обов’язком, а й офіцери лінійних військ. Значний внесок в дослідження 
воєнної історії України також був за військовими. Пригадати хоча б 
“Історію русів”, автором якої був хтось із козацької старшини, “Історію 
України-Руси” Миколи Миколайовича Аркаса. 

Питанням воєнної історії в арміях Європи та Америки завжди 
приділялася велика увага. При генеральних штабах існували й існують 
великі відділи, перед якими поставлені конкретні питання, пов’язані з 
воєнною історією. В такій не мілітаризованій державі, як Греція комітет 
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військової історії у своєму штаті налічує понад 400 (!) штатних 
одиниць. Значні штати мають департаменти військової історії Великої 
Британії. Сумний досвід англо-афганських війн ІІ пол. XIX ст. показав, 
що нехтування знаннями воєнної історії може дорого коштувати. 
Аналогічна ситуація спіткала і радянських військових у тому ж 
Афганістані. 

Величезну увагу приділяють воєнній історії в Ізраїлі. Там цими питаннями 
займаються на рівні начальника Генерального штабу. Значну увагу минулому 
приділяв Моше Даян, який при плануванні ударів враховував матеріали історії. 
Колишній начальник Генерального штабу Ізраїлю генерал-майор Ігал Ядін 
написав фундаментальну працю “Військове мистецтво Біблейських земель”. 

Сьогоднішній стан вивчення проблем давньої воєнної історії в Україні і 
використання її в справі воєнно-патріотичного виховання молоді залишає 
бажати кращого. 

Одна з найважливіших проблем – вивчення історії зброї. Комплекс питань, 
пов’язаних зі зброєю, однією з найбільш ефективних та показових категорій 
матеріальної культури, завжди був у центрі уваги фахівців-археологів. Якщо з 
вивченням давньої зброї в археологів немає проблем, їхня професійна 
підготовка і досвід дає змогу це робити, то набагато складніше писати про коло 
питань, пов’язаних з тактикою та стратегією. Лише в останні роки військовою 
справою минулих часів почали займатися військові історики. Започатковано 
Український інститут воєнної історії, видається часопис “Воєнна історія”. На 
нещодавно створеній спеціалізованій вченій раді Національної академії оборони 
України захищені дві кандидатські дисертації. На сьогодні над темами воєнної 
історії давнини та середньовіччя працює кілька пошукачів та ад’юнктів. Виник 
своєрідний розподіл праці: археологи займаються історією давньої зброї, 
військові історики – загальними питаннями. 

Чи можна виховати сьогодні свідомого воїна-патріота нашої держави 
без повернення до героїчних традицій нашого народу? Чи можна 
підготувати офіцерські кадри нашої армії без вивчення ними світового і 
національного досвіду розвитку воєнного мистецтва? Але по 
сьогоднішній день не виданий вітчизняний підручник для вищих 
військових навчальних закладів з воєнної історії та історії воєнного 
мистецтва України. Зараз у вищих воєнних закладах нашої держави 
змушені користуватися застарілими радянськими виданнями. Не 
задовольняє сучасних вимог і “Історія українського війська”, в основу 
якої покладені історичні знання початку минулого століття, та й коло 
розглянутих питань обмежується тільки однією складовою воєнної 
історії. Певен, що створення підручників та посібників з воєнної історії 
України є нагальною проблемою. 

Вважаю, що конче необхідно підготувати “Воєнну енциклопедію 
України”. У “Радянській воєнній енциклопедії” деякі матеріали 
розглядаються з позицій, що не можуть задовольнити нас. Це стосується 
не лише питань історії України сучасної та середньовічної, а й давнини. 
Недоліки і помилки “Радянської воєнної енциклопедії” слід врахувати і 
виправити. Це стосується не лише текстів, а й малюнків. 
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кононенко Т.П. (Київ) 

 
ІДЕЙНІ НАСТАНОВИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  

В МЕТОДОЛОГІЧНІЙ КУЛЬТУРІ НОВОЇ ФІЛОСОФІЇ 
(до джерел історіографії філософських методологій) 

 
У статті досліджується питання генетичного зв’язку ідейної 

спадщини українського філософа Г.Сковороди з філософськими 
вченнями та концепціями представників різних націо-культурних 
утворень. Зокрема, предметом дослідження є філософська та 
історико-філософська концепції російського філософа XIX ст. 
Володимира Соловйова, творчість якого, безумовно, зазнала впливу 
сковородинських ментальних настанов. Знаменником дослідницької 
бази є середовище методологічної культури Нової філософії, початок 
якої датується XVI ст. і уособлюється постаттю британського 
філософа Френсіса Бекона, а ймовірне завершення припускається 
зародженням філософії постмодерну у витоках XX ст. Особливого 
значення у дослідженні набуває питання суголосся ідейного змісту 
філософії Г.Сковороди з формуванням російської релігійно-
філософської традиції у XIX ст. та проявами історичної “суперечки” в 
межах цієї традиції з ідейним змістом “західної філософії”, що, в свою 
чергу, містить проблему, оскільки більшість із дослідників 
філософської біографіки Г.Сковороди, безперечно, визнають іманентну 
спорідненість його філософії європейській методологічній культурі. 
Саме в цьому колі історичних взаємодій визначаються риси спільності 
та відмінності філософських та світоглядних підстав російського 
філософа В.Соловйова з європейською “західною” філософією.    

 
Друге століття поспіль дослідники обертаються в зачарованому колі 

визначень оригінальності, самобутності та водночас європейськості 
українського філософа Григорія Сковороди. Як-правило, цю проблему 
настійливо намагаються вирішити в спектрі питань, охоплених 
опозицією “Західної” та “Східної” філософії, в ширшому визначенні - 
“західності” та “східності”. Проте очевидність ознак цих характеристик, 
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як на автора цього матеріалу, має цілком картезіанську сумнівність. Не 
існує чіткого розмежування ментальних ознак “західності” та 
“східності”, раціоналізованих у певних демонстративних логічних 
узагальненнях. Радше, будь-яка їх раціоналізація призводить до 
розмивання відмінностей та формування спільного знаменникового тла. 
Залишається лише нагромадження інтуїцій та вольових спроб виявлення 
власної історичної оригінальності. Проте, власне оригінальне і 
непересічне завжди залишається без догляду, неначе підтверджуючи 
парадокс того, що очевидне і близьке завжди чомусь виявляється 
неберучким та прихованим від нашої уваги і турботи. 

Імпонує в цьому контексті позиція сучасного німецького дослідника 
української філософії Рональда Піча, який у статті “Золоте правило” 
Григорія Сковороди в «європейському контексті» зовсім не наголошує 
на західному чи східному типажі “європейськості” філософа, а аналізує 
його твердження щодо норми суспільної моралі (“Чего себе не хочеш, 
другому не желай”) у контексті єдиної культурної парадигми 
європейського розвитку моральної філософії1. Проте у глибоких 
дослідженнях українських сучасників все ж є переймання ідеєю 
“долучення” до світових філософських стандартів шляхом вказання на 
спорідненість рис творчості філософа з “західністю” – “Філософська 
мова Григорія Сковороди у річищі західноєвропейського філософського 
мислення”2. Питання генетичної спорідненості філософії Г.Сковороди з 
наступними зразками російської релігійно-філософської традиції, 
наголос на чому якправило роблять саме російські дослідники, має 
декілька горизонтів. І в цьому історичному контексті саме постать 
російського філософа В.С.Соловйова (за його власною ідентифікацією) 
має особливе значення. Один з горизонтів стосується визнання 
безумовного впливу сталої філософської традиції, яка існувала на 
Україні на формування російської розмислової історії. Для цього, 
безперечно, необхідно розглядати цей процес динамічно, відкидаючи 
уяву про завершені ознаки українськості та російськості цієї історичної 
доби. Імперська Росія, з огляду на власне історичне значення, не могла 
не висотувати з колонізованих різними шляхами теренів найвищі 
досягнення культур та народів. Стосувалося це й культури філософії, 
методології розмислу.  

Динамічне формування імперії з необхідністю ставило питання 
власної унікальності, відмінності від оточуючої – європейської – 
культури. Конфліктними ставали і джерела походження 
підпорядкованих культур та традицій. Українська розмислова культура 
була відновлена за цієї доби як культура європейська та як культура 
університетська й академічна – культура раціональної основи. Саме це 
спричинювало потужні світоглядні конфлікти в асиміляційних 

                                           
1 Піч Р. “Золоте правило” Григорія Сковороди в європейському контексті // Сковорода 

Григорій: ідейна спадщина і сучасність. – К., 2003. – С. 674-681. 
2 Поліщук Н. Філософська мова Григорія Сковороди у річищі західноєвропейського 

філософського мислення // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність. – К., 2003. 
– С. 153-166. 
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процесах, проваджених на засадах нераціональних, підпорядкованих 
нормам і традиціям російського життя як політичного, так і церковно-
релігійного. 

Інший істотний горизонт взаємин Європа-Україна-Росія стосується 
не теоретично генетичних зв’язків, а родинно-генетичних взаємин у 
межах різноспрямованих векторів української історії. Цей тип взаємин 
найменш теоретично осмислений, існуючий лише на рівні дивних збігів 
обставин та аналогічності проявів. Проте його ніхто не наважується 
беззастережно відкинути. Спостерігаємо ми його чинність і у випадку 
міжісторичних, міжхронологічних стосунків Г.Сковороди та 
В.Соловйова. Російський дослідник спадщини В.Соловйова 
С.М. Лукянов з посиланням на В.Л. Величко зазначає, що “по матері 
Володимир Соловйов походив “зі старовинної і своєрідно-обдарованої 
малоросійської сім’ї; одна гілка цієї сім’ї зазнала загадковотрагічної 
долі (в Полтавській і Харківській губ.), до другої належав відомий 
український філософ Григорій Саввич Сковорода”1.  

І вже синтетично наша пропозиція також може бути виявлена у 
зазначеному джерелі, але з посиланням на працю В.Ф. Эрна “Григорий 
Саввич Сковорода. Жизнь и учение” (Москва, 1912): “…Сковорода 
перший в новій філософії (курсив – Т.К.) промовляє про “цілісну 
людину”… З принципом цілісності, наданим Сковородою, пов’язана в 
російській думці виразна риса дражливого ставлення до кабінетного, 
відстороненого знання і протест проти ідола науковості. В цьому 
суспіль поєднуються слов’янофільство, Соловйов і Толстой… Про 
кровний зв’язок всього різноманітного цілого російської думки зі 
Сковородою засвідчує той помітний факт, що не лише найвищі моменти 
думки Сковороди мають власне продовження в наступній історії, а й 
нищі. Його гностицизм відроджується у Соловйова…”2  

Свідомо чи ні, але глибоко обдарований російський філософ В. Ерн 
одночасно наголосив як на значенні філософії Г.Сковороди, так і її 
належності. І все це стосувалося саме “Нової філософії”, європейський 
ареал якої безумовно захоплював і український культурний терен 
сковородинської доби. Мало того, за твердженням В.Ерна слід визнати, 
що саме Г.Сковорода розвинув європейську думку до усвідомлення 
людини як “цілісної людини”, додавши до методологічної класики тієї 
доби і власну дещицю. Які ж контексти виявляють філософські, 
культурні, політичні, родинні, метафізичні прояви взаємин 
представників однієї родини, проте відмінних епох, традицій, 
ментальностей, етноідентичностей – Г.Сковороду та В.Соловйова. 
Гадаємо, що саме ставлення до проблем історичності в форматі нової 
філософії, представлене російським мислителем, зможе 
продемонструвати напругу зазначених взаємин. 

Історичний пошук є найяскравішою складовою будь-якої з 
концепцій, які ми можемо зарахувати до традиції російського 

                                           
1 Лукьянов С.М. О Вл. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. – 

Петроград, 1916. – Кн. 1. – С.8. 
2 Там само. 
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релігійного філософування. Запозичивши вершинний досвід німецької 
філософії цей історичний пошук захоплював кожну нову завойовану 
думкою частину універсуму, поширюючись і поглиблюючи цей 
універсум до меж єдиного у всьому і всього (далі за змістом – 
всеєдності). 

Продовжувачем цієї традиції, і водночас її реформатором-
фундатором стала філософська постать В.С. Соловйова, безмежність 
інтуїцій якого межувала часом з незбагненністю і суспіль джерельною 
чистотою відшуканих істин, очевидних, і так зрозуміло для історичної 
дійсності – нездійсненних. 

Історія та історичне, зроджене та породжуюче стали не лише 
атрибутами філософічності, а й власними підставами життя філософії, 
сенс якого полягав у потребі безпосереднього життя людини, яка б крок 
за кроком  відновлювала і зроджувала плин до Абсолюту, плин, який ми 
визначаємо як Історія. 

Історико-філософська концепція В.С. Соловйова найповніше 
зосереджує у собі життєвий історичний пошук як з точки зору ролі і 
місця філософії, так і всіх складових ієрархії структурованої часом 
дійсності. Це стало очевидним у процесі дослідження цієї концепції, 
власний стан якої з-поміж інших складових спадщини мислителя 
вирізняється лише контурністю і найзагальнішим змістом. 

Але робота з іншими матеріалами, які стосуються життя та творчості 
В.С. Соловйова, не залишає сумніву щодо того, що історико-
філософська праця завжди скеровувала напрямок досліджень 
мислителя, а розкидані порізно у спадщині сотні одиниць історико-
філософського доробку утворюють цілісну концепію, яка, за 
зауваженням одного з ближчих друзів філософа, цілком могла б бути 
засвідченою у літературі окремою працею. Лише смерть мислителя 
завадила цій події.   

Що є історико-філософська концепція в російській релігійно-
філософській традиції і чим вона відрізняється від уже класичних і 
знаних історико-філософських концепцій “європейської” думки нової 
філософії – питання, яке природно виникає завдяки чинності дискусії, 
яка вже тривалий час точиться навколо стосунків російської релігійно-
філософської традиції і німецької нової філософії доби її філософського 
класицизму. 

Відповідь на це загальне питання безпосередньо залежить від 
диспозиції умо-гляду на вирішення зазначеної проблеми. Простір 
позірності обмежують два концептуальні підходи. Перший запевняє у 
тому, що російська релігійна філософія “знімеччена” до власних 
підстав, і є лише різновидом національної варіації всесвітніх досягнень. 
Другий запрошує приєднатися до визнання кардинальної своєрідності 
істоти російської релігійної філософії, яка самотужки зіпнулася з 
історичного гумусу, засвідченого максимою німецької філософії 
ХІХ ст., і постала органічною векторною сходинкою історико-
філософського процесу.   

Власне, ці загальнотеоретичні підходи зумовлюють і інтелектуальні 
вправи щодо визначення місця й ролі наріжних історико-
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філософських концепцій російської релігійно-філософської традиції. 
Міра самобутності філософської теорії покладає і міру самобутності її 
складових, у нашому випадку, зокрема, – історії філософії. 

Зараз автор цих рядків переймається думкою про те, що дух саме 
німецької філософської традиції, як жоден інший, був всотований всіма 
напрямками розвитку російської філософії без залишку. Дух, що 
впливав на російський релігійно-філософський світогляд XIX ст. – поч. 
XX ст. (як один з напрямків) значно вагоміше, ніж це усвідомлювалося, 
власне російськими мислителями, незважаючи, навіть на нищівну 
критику цього ж німецького теоретизуючого духу. То чи не варто 
досліджувати російську релігійну філософію виключно як прояв чи 
відлуння (див. вище), але все ж  філософії нового часу (“нової 
філософії”, “філософії модерну”)? Розглядаючи цей взаємозв’язок варто 
ще раз звернутися, хоча й побіжно, до витоків формування 
методологічних підстав нової філософії, щоб значення класичної 
німецької філософії Нового часу XIX ст. виразніше постало згідно з 
власним історичним підгрунтям. 

Філософія Нового Часу є терміном, який широко застосовується у 
наближеній нам літературі для означення періоду в розгортанні 
історико-філософського процесу, і хронологічно пов’язується з 
початком XVI – кінцем XIX ст. Проте слід одразу зауважити, що 
хронологічний чинник не є визначним щодо вирізнення цього періоду з-
поміж інших. Вагомість виокремлення цього періоду грунтується 
своєрідною типологічністю філософської проблематики та засобів її 
вирішення. Тут варто вести мову про зародження принципової зміни 
парадигми філософування та означення постатей, чия творчість цьому 
посприяла.  

Ця зміна парадигми філософування та переосмислення змісту 
предмета філософії розмежувала всі існуючі зразки філософії на нові та 
старі, попередні. Відтак, творчість філософів Нового Часу відбувалася 
як творення нової філософії, принципово відмінної від попередньої 
певними чинниками та складовими. Саме тому вірний відповідник 
означення цього типу філософії слід визнавати як період “Нової 
(modern) філософії”, а термін “філософія нового часу” певного століття 
– вважати допоміжним і суголосним більше періодизації суто 
історичному процесу, ніж історико-філософському. 

Зазначена зміна парадигми філософських досліджень найперше 
стосувалася переосмислення значення фізичної природи в системі 
філософських уявлено про світ та світобудову. Традиційна теологічна 
парадигма грунтувалася на арістотелівському баченні підрядної ролі 
фізичної природи, яке втілювалося у розрізненні на першу метафізичну 
та другу підрядну фізичну сферу дійсності. Згідно з цим поділом 
філософське знання поділялося на метафізику та фізику. Канонізоване 
християнством двобіччя світу нівелювало самостійне значення 
предметів відчуттєво-досвідних, вони завжди обіймали місце вторинної 
проекції дії начал вищих, позавідчуттєвих. Так само нівелювалося і 
значення природи як самодостатньої системи, універсуму. 
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Період філософської доби Відродження значною мірою підготував 
настання початку переосмислення ролі природи та знання про природу 
у філософських побудовах. Природничі дослідження не лише 
накопичували новий дослідницький матеріал, а й готували чинники 
світоглядних перемін. Основною вимогою до філософії завжди 
залишалася вимога набуття нового, універсального за істотою знання. 
Проте філософські складники європейської теології вже тривалий час 
відігравали роль допоміжну щодо наук божественних. Філософія 
втратила як універсалістську методологічну функцію, так і бачення 
універсального предмета, дослідження якого давало б універсальне за 
змістом знання. Таким предметом нового філософського дослідження 
стає природа як універсальна цілісність, самостійна й самодостатня. 

Поняття природи є одним з найбагатозначніших у філософії. 
Український термін “природа” охоплює значення, які в різних мовах і в 
різних контекстах означуються різними словами та термінами. Тому 
часто цей термін застосовується згідно з першоджерелом чи рецептивно 
за змістом для означення змістів, починаючи від природи як суті, істоти 
чи сутності і аж до означення змісту універсальної єдності включно. Не 
з’ясовує питання і звертання до історичних філософських зразків, 
оскільки у одного автора ми маємо змогу віднайти низку відмінних 
значень. В нашому випадку мова може вестися про систему предметів, 
які постають у відчуттєво-досвідному вигляді, форми ж цього 
сприйняття визнаються за безпосередньо притаманні предметам, є їх 
невід’ємними якостями. Це за умови, що вже підметне слово система не 
може постати як предмет відчуттєвого сприйняття. 

Однак ця плеяда дійсності завжди в попередній філософії, від Талеса 
починаючи, набувала підрядного значення. Значення істоти дійсності 
мали не якості предметів (форми відчуттєвого сприйняття людини ), а 
прихована від відчуттів людини природа (сутність, буття, субстанція 
тощо) речей. У Талеса істотою речей була вода; число у піфагорійців; 
вогонь і логос у Геракліта; чотири корені сущого у Емпедокла; 
гомеомерії в Анаксагора; атоми та порожнеча у атомістів; ідеї у 
Платона; субстанції в Арістотеля; елейці на чолі з Парменідом взагалі 
оголосили предмети відчуттів примарами сприйняття, які 
породжуються всупереч істинному буттю як умоглядної єдності. Цю ж 
підрядність можна спостерігати у філософській парадигмі 
неоплатоніків, світогляді християн, різних видах середньовічної 
філософії та теології. Тому зміна погляду на місце природи як системи 
відчуттєво-досвідних предметів призвело до розрізнення філософій на 
старі та нові, або ж на стару філософію (з єдиною субстанційною 
основою) та нові філософії.   

Згідно зі змінами світоглядного характеру відбулися і зміни щодо 
ставлення до знань людини. Постало питання нового зразка – що є 
джерелами знань людини, та якими засобами послуговується людина 
для набуття знань? Знання вперше розрізнилися на ті, які здобуваються 
виключно засобами людської істоти – людські знання, та знання, які 
надаються людині понадлюдським чином – знання вроджене та 
божественне. Відтак, ми маємо справу з двома типами знань: 
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знанням людським (і засобів відчуттєвості, які єдино невідсторонювані 
від істоти самої людини) та знанням людини (знання людини про 
справи божественні не включає в себе суто людське знання, вони мають 
відмінні джерела набуття). 

Перша спроба відповіді на це запитання, як, власне, і зміст його 
формулювання, належить британському філософу Френсісу Бекону 
(1561-1626). Саме з цим іменем пов’язується хронологічно точне 
визначення “початку” настання періоду “нової філософії”, на противагу 
іншим періодам розгортання історико-філософського процесу, щодо 
початкових дат яких завжди точаться суперечки. Саме він вперше 
наважився по-перше, розглядати людське знання як систему знань, а, 
по-друге, розглядати цю систему знань як знання про систему природи. 
Саме цим визнавалося не підрядне, а самочинне значення фізичної 
природи. Вона ставала джерелом набуття нових знань універсального 
характеру, відновлювала пошукову функцію філософії.  

Таким чином, предметом філософії стала дійсність, у якій фізична 
природа відігравала не підрядну, а самочинну роль. (Не варто 
захоплюватися приписуванням зразкам нової філософії виключного 
атеїстичного чинника. Багато в чому “нові філософи” залишалися 
неперевершеними традиціоналістами у справах віри. Проте разючих 
змін зазнавали саме погляди на істоту та структуру дійсності, у якій 
Богу було відведено зовсім не другорядне значення, але й природа вже 
не мала суто тіньової присутності). В свою чергу, зміна предмета 
філософії спонукала і до пошуків нових засобів пізнання, які б 
узгоджувалися вже як з власними спроможностями людини, так і 
відповідали істині універсуму, набутій у формі істини Одкровення чи 
вродженого знання. 

Пошуки нового знання ознаменувалися пошуками нового засобу чи 
методу пізнання, які б були позбавлені вад попередніх методів та давали 
змогу осягнути нові горизонти філософських досліджень. 
Контрадикторність ставлення до старої філософії щодо методів пізнання 
чітко визначилася вже у Ф. Бекона. На противагу всьому змісту 
“Органону” Арістотеля британський філософ пропонує зміст власного 
“Нового Органону”, який ні порядком, ні алгоритмом здійснення не 
нагадує метод давньогрецького філософа. 

Узагальнена картина розроблених на теренах нової філософії 
методів може бути представлена чотирма методами, які вичерпують 
концептуальне поле теоретико-пізнавальних досліджень. Хронологічно 
першим методом у межах нової філософії є метод емпіричний, 
розроблений в основі Ф. Беконом, але який набув остаточного 
завершення у філософії також британського філософа Джона Локка 
(1632-1704). У ньому беззаперечно поєднуються дві складові – 
відчуттєво-досвідна та розумова. Зазначена врівноваженість цих 
складових є безумовним показником належності того чи іншого методу 
до емпіричного напрямку. Основою універсалістської спрямованості 
методу постає узагальнення здобутків методів різнорідних природничих 
наук. Єдність відчуттєво-досвідного та розумового складників утворює 
те, що ми називаємо емпіричним фактом (слово, наприклад, постає як 
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предмет відчуттєвого сприйняття, і водночас втіленням певного 
розумового змісту). Провідною ж стратегією здійснення емпіричного 
дослідження є провадження індукції, яка призводить до наслідків, які 
ми б могли означити як середні аксіоми. Тобто методологія емпіризму 
не наполягає на здобутті знань та істин, які б мали по-перше, 
остаточний і завершений вигляд, і, по-друге, співвідносилися б з навіть 
умовними абсолютними істинами, набуваючи таким чином значення 
істин відносних. Істинність емпіричного висновку співмірна виключно з 
сукупністю вихідного емпіричного матеріалу, що теоретично 
узагальнюється. У завершеному вигляді методу Д. Локка тому і 
визначається два джерела появи людських знань – від відчуттів та від 
рефлексії (розуму). Отже, будь-яка абсолютна істина постає як суто 
середня аксіома. 

Другим за порядком розробки є метод раціоналістичний, безумовна 
першість започаткування якого належить французькому філософу Рене 
Декарту (1596-1650). Цей метод також має природничо-наукову основу, 
але у найбільш раціоналізованому вигляді – математиці. Це 
спрямування визначається певністю Р. Декарта в тому, що істина та 
істинне знання мусить має максимально позбавлене змістів, набутих від 
наук, що орудують значною часткою відчуттєвого досвіду. За 
Р.Декартом, істина має мати завершений вигляд, бути очевидною, 
чіткою і ясною. Також вона мусить бути незмінною, вічною, 
однорідною, тобто такою, яка суцільно протилежна істині в 
емпіричному знанні. Оскільки змінність, плинність, нечіткість, 
сумнівність – це ознаки знання, якого ми набуваємо завдяки 
відчуттєвим сприйняттям, то відчуттєво-досвідний чинник не має брати 
участь у формуванні істинного знання шляхом застосування певного 
методу. Цей метод має розгортатися виключно на засадах розумової дії, 
без огляду на будь-які відчуттєво-досвідні чинники. Саме тому 
провідною стратегією провадження раціонального дослідження є 
філософська дедукція, адаптований до нових завдань один з методів 
попередньої філософії. 

Наступним методом дослідження ми визначаємо метод історичного 
пізнання, започаткований італійським істориком, філософом, 
філологом, правознавцем Джамбаттіста Віко (1668-1744). Доля цього 
методу не була досить безхмарною. Він виник як безпосередня реакція 
на метод Р. Декарта, який мав природничо-наукову основу. Відповідь 
Д.Віко грунтувалася тим, що примат науковості у створенні нових 
методів дослідження не обов’язково мусить визначатися природничими 
науками, оскільки саме з гуманітарної сфери можна вирізнити науки, 
що створять основу для гуманітарного методу. Цими науками Д. Віко 
визначає історію, філософію, філологію та право, і свій метод називає 
методом історичного пізнання. Цей метод втілює першу спробу 
створення інтегративного гуманітарного методу, у якому критерії 
істинності визначаються не особистісною психологічною впевненістю 
дослідника в очевидність, ясність, безсумнівність істини, а технікою і 
методикою провадження дослідження. Саме гуманітарна спрямованість 
методу Д. Віко не дала змоги йому набути широкого застосування у 
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час життя філософа. Розвиток природничих наук і відповідних 
методологій створювали зразки для наслідування саме у цьому ключі. 
Метод історичного пізнання набув справедливого визнання лише у 
XVIII ст. 

Четвертим своєрідним і чинним методом пізнання є метод 
сенсуалістичний, який належить також французькому філософу Етьєну 
Бонно де Кондільяку (1715-1780). Він виникає на схрещенні розвитку 
ідейного змісту філософського просвітництва у Франції та рецепції 
філософської творчості в галузі розробок емпіричної методології 
британськими філософами Д. Локком (1632-1704) та Дж. Берклі (1685-
1753). Залучаючи основоположні принципи означення Д. Локком 
розвитку структури досвіду людини та імматеріалістичні тенденції 
досвідної філософії Дж. Берклі у викладі Вольтера (1694-1778), 
Е. Кондільяк доходить висновку, що саме відчуттєвість стає єдиним 
засобом та джерелом пізнання для людини. Ідеї розуму є безумовними 
відбитками наших відчуттів (а не предметів, що для розуму постають 
завдяки відчуттям). Поняття ж забезпечують дослідження причин появи 
тієї чи іншої ідеї та є нічим іншим як модифікованим відчуттєвим 
сприйняттям. Відтак, сенсуалістична методологія визначає лише одне 
джерело людських знань – відчуття самої людини (на відміну від 
відчуттєвого сприйняття матеріальних предметів у Д. Локка чи 
розумового набуття ідей Р. Декарта, чи вроджених ідей та принципів, чи 
знань, заключених у джерелах філософії, історії, філології та права). 

Окрім плідної методотворчої роботи, становлення нової філософії 
вирізняється і переосмисленням певних основоположних категорій 
попередньої філософії. Зокрема, йдеться про категорію “субстанції”, 
самодостатнє значення якої для всієї старої філософії було очевидним 
(за висловленням Арістотеля – визначити буття означає визначення 
того, що є субстанція). Поміж головних зразків нової філософії можна 
вирізнити три самостійних та оригінальних підходи, які зумовлюють 
місце та роль категорії субстанції у філософському вченні. 

Перший з них набуває власного розвитку в межах емпіричної 
методології та еволюціонізує зусиллями британських філософів 
Т. Гоббса (1588-1679), Д. Локка (1632-1704), Дж. Берклі (1685-1753) та 
Д. Юма (1711-1776). Він вирізняється, імовірно, найбільшою рішучістю 
у спробах вилучити категорію субстанції з засновків філософських 
побудов. Розпочинає цю тендецію Т. Гоббс, означивши всю осяжну 
відчуттєво-досвідну дійсність не як позавідчуттєву субстанцію, а як 
тіло, наголосивши на властивостях осяжності, осязання. Д. Локк, 
продовжуючи визнавати позавідчуттєве існування матеріальної 
субстанції, все ж виголосив часткову її неозначеність у суто 
субстанційних властивостях, поєднавши їх з властивостями відчуттєвих 
предметів та надавши їй місце “підстави”, “підпорки” для 
розокремлених речей. А розрізнення якостей матеріальних предметів на 
первинні та вторинні спонукало єпископа Дж. Берклі до ствердження 
імматеріалістичної підстави філософії – категорія матеріальної 
субстанції є наслідком діяльності розуму і не відповідає жодному 
предмету зовнішнього досвіду (термін за Д. Локком). Вінцем цієї 
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тенденції є філософське вчення Д. Юма. Продовжуючи основну 
стратегію розгляду місця та значення категорії субстанції Д. Юму 
вдалося заснувати несубстанційний тип філософії, тобто філософське 
вчення, у якому ця категорія не має принципового значення. 

Другий підхід зумовлений своєрідною метафізикою Р. Декарта. Він 
водночас визнає метафізичну причину існування – Бога та два 
рівнозначні наслідки цієї причини: матеріальну субстанцію та духовну, 
рівні за значенням та місцем щодо причини власного існування. 
Традиційно таку позицію Р. Декарта називають суто дуалістичною. 
Однак це, вочевидь, певне применшення значення відкриття 
французького філософа. Радше, Р. Декарту вдалося обгрунтувати 
підстави філософії, у якій означується існування множини субстанцій. А 
дуалізм виявляється лише підвидом такої філософії. Це твердження 
може бути суголосним як з наслідками критики філософії Р. Декарта Б. 
Спінозою (1632-1677), так і філософськими здобутками Г. Лейбніца 
(1646-1716). Для Р. Декарта протиставлення матеріальної субстанції та 
духовної не є принциповим, а очевидним (“швидше за все вони 
протилежні”). Так само і тло двох субстанцій наповнюється на основі 
очевидності: все те, що не є протяжне, належить до мислення.  

Наступним потужним підходом є робота з адаптації категорій 
попередньої філософії і категорії субстанції, зокрема, до потреб нової 
філософії. Головна увага надавалася необхідності визнання єдності і, 
головне, однинності субстанції. Такий підхід сповідували Б. Спіноза 
(1632-1677) та Г. Лейбніц (1646-1716). Б. Спіноза піддав різкій критиці 
визнання Р. Декартом множини субстанцій та надав власне вчення про 
єдину субстанцію – гіперсубстанційний погляд на істоту дійсності, який 
позбавляє, якщо стати на цю позицію, будь-якої альтернативи. Проте це 
твердження не має суто негативного оцінкового значення. Філософія Б. 
Спінози є видатним зразком цілісного світосприйняття та світогляду. А 
вплив вчення про єдину субстанцію як причину самої себе мало вплив 
на наступні покоління філософів ще впродовж щонайменше двох 
століть. Не менш видатною є й філософія Г. Лейбніца, який публічно 
закликав впровадити спадщину Арістотеля в обіг проблематики нової 
філософії. І за основними властивостями вчення Г.Лейбніца про 
субстанцію вельми схоже з Арістотелевим.  

Окрім означення методологічних напрямків та ставлення до 
категорії субстанції, існують також інші тематичні особливості нової 
філософії, які можуть бути розглянуті в спеціалізованій літературі. 
Однак на одній вагомій особливості теоретико-пізнавальних теорій 
варто наголосити. Починаючи з Р. Декарта в обіг філософської лексики 
запроваджується термін “ідея” для означення завершеного змісту 
мислення, своєрідної одиниці мислення. Вочевидь, що цей термін має 
відмінний зміст від змісту терміну “ідея” у філософії Платона. Догідне 
визначення терміну “ідея” знаходимо у Д. Локка: “Оскільки цей термін, 
як на мене, найліпше означує все те, що стає об’єктом мислення 
людини, то я застосовував його для вияву того, що з’ясовується словами 
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“фантом”, “поняття”, “вид”, чи всього того, чим може перейматися 
душа впродовж мислення”1.  

Подібне застосування терміна ідея призвело до появи цілого 
напрямку в дослідженнях з теорії пізнання, який згодом набув назви 
“Ідеїзм”, тобто відбиття процесів мислення та діяльності душі в ідеях 
різного роду. Саме з цим пов’язаний згодом також популярний термін 
“ідеологія”, тобто вчення про ідейний зміст мислення. Важливим 
завданням для будь-якого типу ідеїзму було і є визначення причини 
появи певної ідеї чи низки ідей. Якщо йдеться про визначення причин 
зовнішнього досвіду, то пізнавальна діяльність спрямована на 
здобування знання. Якщо ж ідеться про причини внутрішнього досвіду 
– рефлексію, спостереження розуму над власною діяльністю, тоді 
пізнавальна діяльність спрямована не стільки на здобування знання, 
скільки на впорядкування вже зафіксованого у вигляді ідей знання. 
Шляхи ж такого впорядкування кожним філософом розглядалися 
самостійно2.  

Можливо, що бажання відрізнятися від чогось суттєвого, і вольовий 
поштовх до створення власного переважаючого суттєвого – це істотні, 
але ще недостатні складові для самої історії й історичного поступу. 
Останнє ж, поступ історії, а особливо його мета – інколи ставали 
причиною еротичного заціпеніння російської релігійної філософії: 
християнська мирська любов у сув`язі з логікою, ритуалізованою 
“Симпозіоном” Платона зроджували напрочуд прекрасні і часом 
незбагненні врожаї. 

 
 
 

                                           
1 Лукьянов С.М. О Вл.Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. – 

Петроград, 1916. – Кн. 1. – С. 95. 
2 Джон Локк. Опыт о человеческом разумении // Джон Локк. Соч.: В 3-х т. – 1985. – 

Т. 1. 
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РЕАЛІЇ СПІВВІДНОШЕННЯ  

ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАВОВОГО ПОЛЯ 
В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ  

ХХ – ХХІ СТОЛІТТЯ 
 
У статті розглянуто проблеми формування законодавчих систем 

та простежується їх реальна спроможність реалізувати правові 
норми, сформовані суспільним життям в Україні на етапах 
державотворення у 1917-1920 рр. та 1991-2004 рр. На прикладах 
вирішення земельного та національного питання, конституювання 
демократичних норм робиться аналіз спроможності політичних 
інституцій реалізувати прагнення широкого народного загалу і 
визначаються причини тенденції українського суспільства до 
деструктивного творення. 

 
Початок ХХІ століття поставив перед українським суспільством нові 

глобальні випробування – політична реформа та чергові вибори. За 
ними чітко визначається новий виклик часу, коли суспільство України 
повинно зробити вибір між запропонованим ”стабільним курсом” та 
”кардинальними змінами”. Цей вибір фактично вимагає від 
громадянства визначення шляху подальшого розвитку і саме головне – 
його векторність, розбіжність якої окреслюється авторитарною формою 
правління кланово-олігархічних угруповань, з одного боку, та 
демократично-правовою державою, з іншого. 

Розбудова суверенності Української держави в кінці ХХ ст. 
поставила на перший план ключові питання формування правової бази 
демократичної політичної системи. В цих умовах, на наш погляд, 
важливо визначити, наскільки реальним є втілення жадань українців і 
наскільки українське суспільство спроможне реалізуватися як 
політичний організм. У зв’язку з цим, події початку й кінця ХХ ст. 
стали сакраментальними ознаками цих можливостей. 

Цій проблематиці присвячується надзвичайно багато літератури в 
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галузі права, політології, соціології, економіки й історії. На нашу думку, 
ми розуміємо необхідність осмислення обраного шляху як 
цивілізаційної спроможності українського суспільства до самореалізації 
в сучасному світовому просторі. 

У такому контексті для українського суспільства однією з ключових 
умов, а можливо, і ключовою є не декларування прав і свобод, а реальне 
їх функціонування. У зв’язку з цим, для того, щоб правовий статус не 
розходився з правовим положенням суб’єкта, має бути чітко вибудована 
структура, за якою законодавче поле повинно відповідати правовому. 
Реальне втілення у законодавчих актах правових норм, сформованих у 
суспільстві та генерованих ментальною свідомістю соціуму або 
більшою його частиною, забезпечує правову стабільність і законність як 
дій держави, так і дій окремого індивіда або суспільної групи. 

Прагнучи визначити закономірності в суспільно-політичному 
пошуку українства, ми пропонуємо для розгляду два етапи 
державотворення в Україні на початку та в кінці ХХ століття. Попри всі 
відмінності, притаманні цим періодам, ми прагнули визначити ключову 
умову деструктивності шляху реалізації державного будівництва та 
громадянсько-суспільного становлення. 

Першим кроком стали революційні змагання 1917-1920 рр., коли 
потужна правознавча думка та надбання українського 
конституціоналізму ХІХ – початку ХХ ст. отримали можливість 
практичного втілення. Саме в цей період, на нашу думку, вперше 
найяскравіше визначилися спроможності українського суспільства до 
конституювання громадських та політичних інститутів, а політичних 
сил – до реалізації державницької думки.  

Означений період революційно-національних виборювань 1917-
1920 рр. ознаменувався глобальними суспільно-політичними та 
соціально-економічними змінами, що потребували законотворення у 
сфері регулювання нових відносин. Характер оформлення 
законодавчою базою правового поля за умов перехідного періоду дає 
змогу побачити реалії стратегічних та тактичних помилок 
законотворення і визначити обставини, у яких умовах і як 
здійснювалася взаємодія політико-законодавчої волі держави й 
правового поля суспільства. 

Одними з найскладніших питань у сфері втілення в життя прав і 
свобод були право власності на землю та право народів на 
самовизначення. Перша категорія була не тільки найбільш проблемним 
явищем тогочасного революційного процесу, що було викликано як 
загальмованими реформаційними діями попереднього періоду так і 
радикалізмом політичних сил та селянських мас. До того ж саме 
питання земельної власності охоплювало більшість суспільного 
простору, а, отже, кардинально впливало на вектор розвитку країни. 
Питання національне, практично не вирішене в імперсько-монархічній 
системі Росії, збуджувало низку протистоянь між титульною нацією, 
великих та малих народів, які виступали у новому полі державних 
кордонів і як корінні народи, і як національні меншини. 
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Третім Універсалом (20 листопада 1917 р.) Центральної Ради разом з 
декларуванням про забезпечення усіх свобод, здобутих російською 
революцією, декларувалося і скасування приватної власності на землю 
поміщицьку, удільну, кабінетну, монастирську, церковну та нетрудових 
господарств1. Підтвердження принципу соціалізації землі відбулося в 
Четвертому Універсалі (9 січня 1918 р.)2 і остаточно було закріплено у 
Земельному законі (18 січня 1918 р.). За законом позбавлення власності 
здійснювалося без викупу (ст. 20), а попереднім власникам залишалися 
тільки володіння, які вони могли обробити лише власними силами 
(ст. 21)3.  

Треба відзначити, що проголошення принципу соціалізації землі 
випливало з визнання земельної приватної власності антисоціальною 
нормою. Фактично правова норма, що охоплювала більшість 
сільгоспвиробників, була поставлена поза законом, а, отже, 
створювалася ситуація, коли право вступило в протиріччя з законом і 
цим самим розкололо країну й суспільство на два ворогуючі табори.  

Другою проблемою вирішення земельного питання стало його 
затягування. Відібрана земля в одних так і не потрапила до інших через 
відсутність механізму такої передачі (відсутність у земельних комітетів 
законодавчої бази передачі землі)4. На перший погляд, декілька місяців 
від декларування нової норми до втілення її в законі та реалізація в 
механізмі (листопад-січень-квітень) – не суттєве затягування, але для 
епохи глобальної трансформації всіх сторін життя в умовах 
революційного зрушення це стало вибухонебезпечним явищем. 
Декларування принципу, що земля належить народу, збудило активність 
суспільства, а неможливість реалізувати своє право штовхало людей до 
порушення законодавчого поля, яке для них стало ознакою спроб 
держави позбавити їх природних прав. До цього можна додати групи 
тих, хто був позбавлений права власності без будь-якого 
відшкодування, які за свою підтримку цієї ”антисоціальної” норми теж 
не вписувалися в нове законодавче поле, а, отже, відстоюючи своє 
право, поза законом, опинялися в лавах антидержавних сил. Така 
ситуація не просто розколола суспільство, вона спричинила до 
соціального протистояння та широкомасштабного громадянського 
конфлікту.  

Таке нерозуміння власного народу виглядає особливо дивно на тлі 
аналітичних оцінок німецького окупаційного командування, яке 
зазначало, що Центральна Рада фактично не мала прихильників у країні, 
її влада в областях реально належала різним партіям, політичним 

                                           
1 Третій Універсал Української Центральної Ради // Слюсаренко А., Томенко М. 

Історія української конституції. – К.: Т-во ”Знання” України, 1993. – С. 74. 
2 Четвертий Універсал Української Центральної Ради // Слюсаренко А., Томенко М. 

Історія української конституції. – С. 77. 
3 Земельний закон, затверджений Українською Центральною Радою (18 січня 1918 р.) 

// Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. 
спец. вищ. закл. освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: 
Видавничій дім “Ін Юре”, 2000. . – Т. 2. – С. 43. 

4 Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. – С. 74, 77. 
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авантюристам, розбійникам і диктаторам, які вели між собою війну за 
поміщицьку землю. Українська самостійність мала надзвичайно слабкі 
корені, а  її головним  захисником виступала невеличка купка 
політичних ідеалістів1.  

Зі встановленням Гетьманщини, у «Грамоті до всього українського 
народу» (29 квітня 1918 p.) скасовувалися всі акти, прийняті 
Центральною Радою, у тому числі й Конституція, проголошувалося 
відродження права приватної власності, що визнавалася фундаментом 
культури й цивілізації, а при відчуженні земель у крупних власників 
декларувалася обов’язкова компенсація2. Проте дії  попередньої влади 
вже дестабілізували політичне, суспільне і правове поле настільки, що 
спроба повернутися до ліберально-демократичних юридичних норм уже 
не могли врятувати ситуації. І навіть з приходом до влади Директорії та 
її спроба визнати, що дрібна й середня приватна власність перебуває під 
охороною закону, а ліквідується приватна власність тільки на крупне 
землеволодіння3, теж не змогли вгамувати стихію соціального 
конфлікту. 

Ці події є блискучим прикладом того, як спроби нав’язати 
потужному правовому полю, що сформувалося у соціально-
економічних відносинах та суспільній ментальності тогочасних 
українців штучні теоретичні напрацювання, можуть спричинити не 
тільки до дестабілізації усіх сфер життя, викликати суспільно-політичну 
конфронтацію або навіть громадянський конфлікт. 

Враховуючи на сучасному етапі характер і значущість земельної 
приватної власності як для економічної, так і для соціальної та 
політичної сфер, ми повинні визнати, що ця норма може набути в 
системі прав і свобод людини на сучасному етапі ключової ролі, ролі 
ментально- та правоформуючої. Саме тому, враховуючи попередній 
досвід, ми вважаємо, що потрібна серйозна комплексна програма 
соціальних, політичних та правових механізмів і норм, які б надали 
можливість вирішити проблеми, що постануть в Україні після зняття 
мораторію на продаж землі4. Адже вже зараз ми маємо ситуацію, коли в 
аграрній сфері сформувалося правове поле, що не регулюється і не буде 
регулюватися існуючими законодавчими нормами, оскільки значною 
мірою розвивалися як віртуальні форми, а, отже, гостро суперечать 
реаліям життя. Фактично створюється ситуація, за якою чи з 
подовженням мораторію на продаж землі, чи з початком її продажу без 
складних фінансово-правових та адміністративно-економічних 
механізмів більшість сільгоспвиробників втратить не просто землю, а 

                                           
1 Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-

1920 рр. Теоретико-методологічний аспект. – К., 2002. – С. 91. 
2 Грамота до всього українського народу // Слюсаренко А., Томенко М. Історія 

української конституції. – С. 87. 
3 Основний державний закон Української Народної Республіки // Слюсаренко А., 

Томенко М. Історія української конституції. – С. 100. 
4 Земельный кодекс Украины. – Харьков: Одиссей, 2002. – С. 110. 
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надбання виснажливої багаторічної праці та головний сенс їхнього 
існування. 

Друга, запропонована нами проблема реалізації прав і свобод була 
викликана національно-визвольним рухом, що зумовив протистояння 
всіх проти всіх. В.К. Винниченко, який дотримувався ліберальних 
позицій, в одному зі своїх творів писав, що всяка державна будова 
тільки тоді може бути непохитною, коли в її основі не примус, а добра 
воля її складових частин. Виступаючи на засіданнях Центральної Ради, 
він проголошував, що не можна в справі національного відродження 
покладатися ні на кого, ні на яку автономію в чужій державі. Для 
розвитку кожної нації, на його думку, повинна бути своя державність. 
Але він застерігав від національного тоталітаризму, закликав не 
допускати в свою психіку тоталітаризму і не одурювати такою 
політичною ідеологією себе й інших1. М.С. Грушевський у статті 
«Вільна Україна» (1917 р.) з цього приводу сформулював такі 
положення: широка автономія України в федеративному зв'язку з 
Росією; виступ проти націоналізму і шовінізму. Він писав, що ”Ми 
добуваємо державне право не для того, щоб панувати над 
національними меншинами України. Права національних меншостей 
буде забезпечено! Мова їх буде прийнята в законах з урядами і 
органами самоуправи в тих округах, де ці народності становлять певний 
національний мінімум. Де буде відповідне число учнів тої чи іншої 
народності, вони матимуть змогу вчитися на своїй рідній мові. Всі ці 
національні чи релігійні групи матимуть право закладати свої культурні 
і релігійні товариства і установи і діставати для них підмоги з 
автономного скарбу України”2.  

У Законі «Про національно-персональну автономію» Центральної 
Ради3 та Конституції Української Народної Республіки 1918 р. (ст. 6)4 
націям надавалося право на впорядкування своїх культурних прав у 
національних межах. Визначена національна автономія була 
зорієнтована на захист інтересів як титульної нації УНР, так і всіх 
національних меншин. Але проблема полягала в тому, що революція 
збудила національне питання в усіх народів, та загострила конфлікт 
через специфіку територіально-демографічних та національно-
політичних аспектів, що залишилися у спадок від імперської Росії. 
Гострота цього клубка проблем ускладнювалася ще й наявністю 
діаметрально-протилежних політичних та соціально-економічних 
уподобань. Прагнення до самовизначення, до реалізації національної 
самобутності, до відродження порушених прав зумовили загострення 
національного питання та посилили міжетнічне протистояння. 

                                           
1 Колодій А. М., Олійник Л. Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. –  

К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 69. 
2 Там само. – С. 67-68. 
3 Закон Центральної Ради Про національно-персональну автономію // Хрестоматія з 

історії держави і права України: У 2-х т. / За ред. В.Д. Гончаренка. – Т. 2. – С. 34-36. 
4 Конституція Української Народної Республіки // Хрестоматія з історії держави і 

права України: У 2-х т. / За ред. В.Д. Гончаренка. – Т. 2. – С. 52. 
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Декларувавши право українців на свободу і звільнення з-під влади 
російського панування в Україні було створено прецедент, за яким інші 
народи, для яких українська державність не була реалією або перестала 
такою бути, виступили з аналогічними вимогами. Спроба вирішувати 
питання залежно від ситуації, а не на ґрунті єдиних стандартів, 
Центральна Рада опинилася перед проблемою конфлікту з іншими 
етносами, які або виступили з позиції ”сепаратизму”, або з 
проросійською позицією. Спроби компромісу, що планувалося 
реалізувати через норми (ст. 5) проекту Конституції УНР (1919 р.), за 
якими ”Частини Української Держави, що виявляють окремі культурно-
господарчі інтереси, одержать місцеву автономію з власною Краєвою 
Радою, що видаватиме закони місцевого значення”1 не могли вже дати 
позитивного результату тому, що впроваджувалися навздогін руху 
правового волевиявлення народів і сприймалися останніми як 
законодавчі норми чужорідного і навіть ворожого державного тіла. 

Саме тому в сучасній Україні національне питання, гострота якого 
сприймається і суспільством, і політиками, і владою як дрібний вияв 
окремих сепаратистськи налаштованих сил, за якими стоять невеличкі 
купки радикально налаштованих сил, є проблемою глибинного 
характеру, що охоплює все суспільство. Прояв усієї гостроти конфлікту, 
породженого національним питанням, може постати глобально саме 
тому, що межа між готовністю до пристосування національного 
менталітету та національним екстремізмом долається миттєво і в 
широкомасштабних обсягах. 

Новий етап державотворення в Україні, що розпочався з 
проголошенням у 1991 р. незалежності України та орієнтації на 
будівництво демократичної держави, позначився протистоянням 
центральної та регіональної політичної еліти, що вилилося у 
протиборство Верховної Ради та президентсько-урядового 
угруповання2. Нові номенклатурно-олігархічні об’єднання через 
відсутність громадянського суспільства, спроможного акумулювати 
державотворення, втягнули країну в політичну боротьбу різних гілок 
влади. Такий перебіг подій тільки прискорив економічну та політичну 
кризу. Проте ймовірна можливість втрати влади спонукала ворогуючі 
угруповання шукати компроміс, ним стала Конституція 1996 р.  

Нова Конституція, що народилася з проектів Президента Л.Кучми 
(президентська форма правління) та Верховної Ради (парламентська 
форма правління), формально закріпила парламентсько-президентську 
структуру влади, але реально було сформовано президентсько-
парламентську з приматом, власне, президентського правління. Право 
призначення Президентом Прем’єр-міністра та фактичне формування 
уряду, який залежить від указів та розпорядження Президента, 
очолювання останнім адміністрації, що перебрала на себе виконавчі 
повноваження в регіонах (Ст. 106, 113, 114, 118), зробили цю посадову 

                                           
1 Основний державний закон Української Народної Республіки // Слюсаренко А., 

Томенко М. Історія української конституції. – С. 96. 
2 Iсторiя України: нове бачення: У 2-х кн. – К., 1995. – Кн. 2. – С.  436-440. 
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особу верховником виконавчої влади. У той же час реальної противаги  
президентським повноваженням створено не було. Процедуру 
імпічменту було прописано занадто розпливчато та складно, а право 
Верховної Ради на відставку уряду  аж ніяк не персоніфікується на 
Президента та не порушує сконцентровану в його руках  виконавчу 
владу, за яку він конституційно не несе прямої відповідальності. 

Саме тому всі спроби конституювання принципів ліберальної 
демократії завершилися створенням модернізованого знаряддя впливу 
на громадянське суспільство. Декларуючи основою демократизації 
розподіл влади, політичні правлячі сили реально здійснили черговий її 
перерозподіл на свою користь. Це фактично унеможливило діяльність 
механізму противаг і стримування, без яких спроможність впливу 
громадянського суспільства на державні інституції надто слабка.  

За цих обставин у сучасній суспільно-політичній ситуації ми маємо 
чітко сформовану тенденцію прагнення значної частини суспільства 
залишити існуючу структуру яка за довгий час існування стала 
звичною, до неї встигли призвичаїтися, і, що найгірше, у ній знайшли 
можливість реально виживати. Заклик до кардинальних змін реально 
вимагає від суспільства відмов від існуючих благ, які вони не химерні, 
певної стабільності і прогнозованості, хоч би і сумнівного морально-
правового ґатунку. Реально перед суспільством постало питання 
чергової жертви заради можливості розпочати новий пошук 
демократично-правового та соціального ідеалу. Тому, на нашу думку, 
саме готовність суспільства до відмови від сьогоденних благ заради 
перспективи існування та прогресу і свідчить про його громадянську 
зрілість. На сьогодні Україна знов опинилася перед таким вибором.  
 
 
 

Ніколаєва Н.Б. (Київ) 
 

ПЕНСІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО  
В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  

УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 
 
Стаття присвячена такій актуальній проблемі соціальної політики 

України, як пенсійне забезпечення населення, і законодавчим 
ініціативам на шляху до вирішення цього питання в 2000-2004 рр. 

 
Пенсійне забезпечення громадян є важливою складовою соціальної 

політики держави. Рівень життя пенсіонерів – це один з найголовніших 
індикаторів, за яким можна судити про соціальний захист населення в 
країні. Чинною Конституцією та Декларацією про державний 
суверенітет Україну оголошено соціальною державою, а основним 
принципом соціальної держави є забезпечення гідних умов для життя 
людини. Проте з огляду на економічну ситуацію в країні проблема 
соціального захисту населення, зокрема пенсійного забезпечення, 
залишалась однією з найгостріших у сфері соціально-економічного 
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розвитку. Протягом останніх років спостерігаються помітні позитивні 
зрушення, що стосуються добробуту населення: зростає рівень 
заробітної платні та соціальних, зокрема пенсійних виплат, загалом 
підвищується рівень життя населення.   

Проблема соціального розвитку України в період незалежності 
досліджувалась у таких комплексних працях, як “Україна: досвід та 
проблеми державотворення”, “Україна: утвердження незалежної 
держави (1991-2001)” тощо1; у кандидатській дисертації “Соціально-
захисна спрямованість державної соціальної політики за умов 
трансформації українського суспільства” приділяється увага й такому 
аспекту соціального захисту, як пенсійне забезпечення населення2. 
Серед джерел з даної проблематики слід зазначити, насамперед, 
законодавчі акти, прийняті впродовж років незалежності, статистичні 
дані, урядові документи. Щорічні Послання Президента України до 
Верховної Ради України надають відповідну інформацію з питання 
пенсійного забезпечення населення в контексті комплексної 
характеристики соціально-економічного розвитку країни, проблем, що 
існують у цій сфері, та першочергових завдань, що стоять перед 
владними структурами3. Проте в науковій літературі проблема 
пенсійного законодавства в Україні на початку ХХІ ст. ще не знайшла 
належного висвітлення, що посилює її й без того велику актуальність. 
Метою даної статті є розгляд питань пенсійного забезпечення громадян 
у контексті соціальної політики останніх чотирьох років через призму 
прийнятих протягом цього часу законодавчих актів. 

Загальнодержавна політика України в соціальній сфері визначається, 
передусім, такими нормативно-правовими документами, як 
Конституція України та Декларація про державний суверенітет України. 
Конституцією та Декларацією про державний суверенітет Україну 

                                           
1 Литвин В.М. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки ХХ ст.) / 

НАН України; Інститут історії України. – К.: Наук. думка, 2001. – С. 209; Барановська 
Н.П., Верстюк В.Ф., Віднянський С.В. та ін. Україна: утвердження незалежної держави 
(1991-2001) / Під ред. В.М. Литвина. – К.: Альтернативи, 2001. – С. 304. 

2 Крупник А.С. Соціально-захисна спрямованість державної соціальної політики за 
умов трансформації українського суспільства. – Автореф. дис... канд. політ. наук. – Одеса, 
2001. – 14 с. 

3 Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і 
зовнішнє становище України у 1996 році". – К., 1997. – 144 с.; Послання Президента 
України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 
році”. – К.: Інформ.-вид. центр Держкомстату України, 2001. – 404 с.; Послання 
Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище 
України у 2001 році" - Офіц. вид. – К.: Інформ.-вид. центр Держкомстату України, 2002. – 
414 с.; Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і 
зовнішнє становище України у 2002 році”: Офіц. вид. – К.: Інформ.-вид. центр 
Держкомстату України, 2003. – 477 с.; Послання Президента України до Верховної Ради 
України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році. – К.: Інформ.-вид. 
центр Держкомстату України, 2004. – 470 с.; Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія 
економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр.: Послання Президента України до 
Верховної Ради України. 2000 рік: Проект. – Б. м., [2000]. – 89 с.; Послання Президента 
України до Верховної Ради України "Європейський вибір": Концептуальні засади, 
стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки. – К.: Інформ.-
вид. центр Держкомстату України, 2002. – 74 с. 
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проголошено соціальною державою. Конституція України визначає 
права громадян у соціальній сфері:  

“Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 
обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 
законом. 

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, 
установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального 
забезпечення, створенням мережі державних, комунальних, приватних 
закладів для догляду за непрацездатними. 

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним 
джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від 
прожиткового мінімуму, встановленого законом” (стаття 46) 1. 

Проте ці конституційні норми протягом майже всього періоду 
незалежності носили лише декларативний характер. Забезпечення 
гідного рівня життя людини є головним принципом соціальної держави, 
проте реально пенсійні виплати протягом майже всього періоду 
незалежності не лише не забезпечували його, а й були значно нижчими 
за прожитковий мінімум, встановлений законом для непрацездатних 
осіб. 

З радянських часів в Україні існувала однорівнева схема пенсійного 
забезпечення, побудована на засадах солідарності поколінь, яка певним 
чином узгоджувалася з командно-адміністративною системою. За 
сучасних ринкових умов вона не може забезпечити громадянам 
адекватного заміщення пенсією заробітку, втраченого ними у зв'язку зі 
старістю, та запобігання бідності серед людей похилого віку. Внаслідок 
цього діючою пенсійною системою переважна більшість пенсіонерів 
була незадоволена так само, як і працюючі платники пенсійних внесків. 

Середній розмір виплачуваних пенсій знаходився на дуже низькому 
рівні. У листопаді 2000 р. розмір найменшої пенсійної виплати 
(мінімальної пенсії з адресною грошовою допомогою) становив 46 
гривень, середній розмір пенсій – 72 грн. Восени 2001 р., у вересні 
найменша пенсійна виплата збільшилась до 72 гривень, середній розмір 
пенсій – до 106, а реальні доходи пенсіонерів за 2001 р. зросли в 
середньому на 25,8%. Було скориговано розміри пенсій, призначених із 
заробітку до 1992 року, розпочато їх диференціювання залежно від 
тривалості трудового стажу та одержуваного заробітку. Коли в серпні 
2001 р. відбулося підвищення трудових пенсій, то їх розмір склав 
близько 43% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. І 
особливо обділеними вважали себе пенсіонери, які, працюючи, 
одержували високу заробітну платню і сплачували великі суми 
страхових внесків. Такі люди, виходячи на пенсію, втрачали майже 90% 
колишнього заробітку, тоді як у країнах Західної Європи громадянин з 

                                           
1 Конституція України. – К.: Право. – С. 13. 
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виходом на пенсію втрачав не більше 40% попереднього доходу. 
Внаслідок такої ситуації багато людей після досягнення пенсійного віку 
і далі працювали, і таких громадян, що перші 10 років після виходу на 
пенсію продовжували трудову діяльність, майже третина1.  

У 2000-2003 рр. розмір трудових пенсій практично не залежав від 
трудового стажу і сплачених пенсійних внесків. Через обмеження 
максимального розміру пенсій, які призначались відповідно до Закону 
“Про пенсійне забезпечення”, дві третини колишніх робітників та 
службовців отримували майже однакові пенсії. З 1 серпня 2001 р. 
максимальна пенсія була більша за мінімальну разом з цільовою 
грошовою допомогою лише на 45 гривень. При цьому пенсії різним 
категоріям працівників призначалися за різними законами: “Про 
пенсійне забезпечення”, “Про державну службу”, “Про статус і 
соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи”, “Про статус суддів”, “Про науку та науково-технічну 
діяльність”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата 
України” тощо. Відмінність між призначеними за різними законами 
пенсіями була більшою, ніж між зарплатами цих громадян. На початку 
2001 р. середньостатистична пенсія народного депутата перевищувала 
середню пенсію (призначену за Законом “Про пенсійне забезпечення”) в 
10 разів, а найменшу – в 19 разів, тоді як в інших країнах максимальна 
пенсія більша за мінімальну в 4-5 разів. Пенсійні внески сплачувались із 
заробітної платні до 1600 грн., а самі пенсії тим категоріям працівників, 
які мали право на підвищені пенсійні виплати, нараховувалися без 
обмежень заробітку. Відповідно, певні категорії громадян одержували 
пенсії, не сплативши відповідних внесків, а значить, за кошти інших 
людей2. 

У Посланні Президента України Л. Д. Кучми до Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України “Про основні напрями 
реформування системи пенсійного забезпечення населення України” від 
8 жовтня 2001 р. було зазначено основні вади діючої пенсійної системи: 
вона допускає перерозподіл частини коштів Пенсійного фонду на 
користь пенсіонерів з числа пільгових категорій працівників, не 
забезпечує соціальної справедливості в захисті прав громадян похилого 
віку і суперечить основним принципам соціально орієнтованої ринкової 
економіки3.  

Верховною Радою було ухвалено базові закони, що запроваджують 
трирівневу пенсійну систему – “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування” та “Про недержавне пенсійне забезпечення” (9 

                                           
1 Послання Президента України Л. Д. Кучми до Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України “Про основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення 
населення України” // http://www.president.gov.ua/officdocuments/officmessages/1027770797. 
html 

2 Послання Президента України Л. Д. Кучми до Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України “Про основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення 
населення України” // http://www.president.gov.ua/officdocuments/officmessages/1027770797. 
html 

3 Там само. 
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липня 2003 р.). Перший рівень – це система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, що базується на основі 
солідарності і субсидування. Виплата пенсій та надання соціальних 
послуг забезпечується за рахунок коштів Пенсійного фонду. Другий 
рівень становить обов’язкова пенсійна накопичувальна система, згідно з 
якою шляхом загальнообов’язкового страхування будуть 
накопичуватися кошти на персональних рахунках застрахованих осіб у 
Накопичувальному фонді. Виплати з Накопичувального фонду будуть 
іти додатково до виплат із солідарної системи. Третій рівень – це 
недержавне пенсійне забезпечення на основі добровільної участі 
громадян та роботодавців у створенні накопичень, з яких будуть 
здійснюватись пенсійні виплати. Ця пенсійна система доповнюється 
системою державної соціальної допомоги (пільг, компенсацій, 
програмою житлових субсидій та ін.) громадянам похилого віку, 
інвалідам, сім’ям з дітьми тощо. 

Починаючи з 2002 р., можна говорити про справжній економічний 
підйом в Україні, а 2003 рік у Зверненні Президента України до 
Верховної Ради України у зв'язку з Посланням Президента України до 
Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України 
у 2003 році” від 17 березня 2004 р. було названо одним з найкращих за 
часи незалежності. Загалом у 2000-2003 pp. зростання ВВП склало 
32,9%, у т. ч. за 2003 р. – 9,3%. Обсяги промислового виробництва 
зросли відповідно на 60,3% та 15,8%, продуктивність праці в 
промисловості – на 85,9%. Експорт товарів в Україні за останні чотири 
роки збільшився на 99,3%, імпорт – на 94,3%. За темпами розвитку 
економічної сфери Україна вийшла на достатньо високий рівень. За 
оцінками ЄБРР, середньорічні темпи зростання ВВП країн Центральної 
Європи та Балтії, які раніше лідирували, за відповідний період 
становили 3,3%, тоді як в Україні – 7,4%1. У 2004 р. економічне 
зростання в Україні було ще більш вражаючим: приріст ВВП становив 
13,6% за вісім місяців даного року – це в 2,6 рази перевищує дані за 
відповідний період попереднього року і становить найвищі показники в 
Східній Європі та країнах СНД. 

Розвиток соціальної сфери безпосередньо пов’язаний з економічною 
ситуацією в країні. Зростання бюджетних надходжень дають змогу 
поліпшувати систему соціальних виплат, фінансування державних 
установ, що, в свою чергу, сприяє підвищенню купівельної 
спроможності населення. Зросли реальні доходи населення. У 2001 р. 
реальна заробітна плата збільшилася на 19,3%, у 2002 р. – на 18,2%, у 
2003 р. – на 15,2%. Змінилося на краще співвідношення низько- та 
високооплачуваних працівників. Питома вага тих, хто отримував 
заробітну плату в розмірі понад 500 грн., зросла від 5,6% у грудні 
1999 р. до 33,6% у грудні 2003 р. Зменшилось у 4,6 рази число 

                                           
1 Звернення Президента України до Верховної Ради України у зв'язку з Посланням 

Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище 
України у 2003 році” //  
http://www.president.gov.ua/activity/zayavinterv/speakto/240388575.html 
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працівників, які отримували заробітну плату не вище 205 грн. (офіційно 
встановлений рівень мінімальної заробітної плати за грудень 2003 p.)1. 
За перші сім місяців 2004 р. на 15,6% зріс наявний дохід, що 
залишається у розпорядженні сімей після сплати податків, внесків і 
платежів та спрямовується на споживання і заощадження. І це в 2,4 рази 
більше, ніж за відповідний період попереднього року. Середній розмір 
заробітної платні зріс до 557,8 грн.2 Перевагою пенсійної системи на 
даному етапі є відсутність обмежень у сумах, з яких ідуть пенсійні 
внески. 

На сучасний період пенсійне забезпечення громадян України 
регулюється 18 законами. Система цих нарахувань достатньо складна і 
громіздка. Мають місце випадки, коли пенсіонери не можуть добитися 
захисту своїх прав, нарахування повного розміру виплат з урахуванням 
усіх законодавчих нюансів.  Нарікання часто викликає тяганина при 
обчислюванні пенсій.  

Загальна кількість пенсіонерів, які підпадають під дію цих 18 
законів, становить 14,3 млн. осіб. Згідно з Законом України “Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” пенсію отримують 
13,7 млн. осіб. Коли з 1 січня 2004 року було запроваджене пенсійне 
страхування, було перераховано пенсії 12,5 млн. пенсіонерам, з яких 2,5 
млн. осіб отримали підвищення пенсії в розмірі від 20 до 100 гривень, а 
близько 900 тис. осіб – від 100 до 1000 гривень. Інші пенсіонери 
отримали підвищення пенсії на 4,2%.3  

У 2004 році Кабінет Міністрів приділив значну увагу проблемі 
пенсійного забезпечення населення і підвищення пенсійних виплат. У 
березні Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 312 “Про 
додаткові заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян”, 
яка передбачає, що сумарно, з урахуванням 4,2%, розміри цих пенсій з 1 
січня 2004 р. підвищуються на 12%. Середній розмір пенсії з 
урахуванням підвищень склав 185 гривень. Загалом на підвищення 
пенсій протягом 2004 року було заплановано додатково витратити з 
коштів Пенсійного фонду України понад 5 млрд. гривень. Що 
стосується соціальної допомоги особам, які мають особливі заслуги 
перед Україною, зокрема багатодітних матерів,  учасників бойових дій, 
нагороджених за трудові заслуги, то на підвищення їх пенсійного 
забезпечення в 2004 році спрямовано понад 0,5 млрд. гривень4.  

У першій половині 2004 р. одним із завдань Кабінету Міністрів було 
поліпшення пенсійного забезпечення військовослужбовців, зокрема 

                                           
1 Звернення Президента України до Верховної Ради України у зв'язку з Посланням 

Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище 
України у 2003 році” // 
http://www.president.gov.ua/activity/zayavinterv/speakto/240388575.html 

2 Стабільність в епоху перемін // Соціальна політика. – 2004. – № 41. – 14 жовтня. – 
С. 2. 

3 Постанова Верховної Ради України “Про сучасний стан пенсійного забезпечення та  
впровадження  пенсійного страхування в Україні” // Відомості Верховної Ради. – 2004. – 
№ 29. – С. 381. 

4 Там само.  
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ліквідація різниці у виплатах тим, хто вийшов на пенсію кілька років 
тому і нещодавно. Постановою Кабінету Міністрів від 13 липня 2004 р. 
№ 895 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення 
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів 
внутрішніх справ та деяких інших осіб” цим категоріям населення 
пенсії збільшили до 40% відповідних окладів за посадою, військовим чи 
спеціальним званням. Для цього Міністерство оборони, Міністерство 
внутрішніх справ, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та в 
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 
Служба безпеки, Державна податкова адміністрація, Державний 
департамент  з питань виконання покарань повинні були здійснити 
перерахунок раніше призначених пенсій  військовослужбовцям (крім 
військовослужбовців  строкової служби), особам начальницького і 
рядового складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої 
системи, особам начальницького складу податкової міліції з 
урахуванням відсоткової надбавки за вислугу років1.  

 Одночасно з постановою про підвищення пенсій 
військовослужбовцям Кабінет Міністрів України прийняв Постанову 
№ 894 “Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до 
частини четвертої статті 54 Закону України “Про статус і соціальний 
захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи” 
(13 липня 2004 р.). Пенсії з 1 вересня 2004 р. було збільшено на 12% 
(без урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, державної 
допомоги та сум індексацій)2. 

Постановою Кабінету Міністрів від 24 липня 2004 р. №943 “Про 
додаткові заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення” було 
встановлено з 1 серпня 2004 р. доплату до пенсій, “призначених або 
перерахованих відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування" (1058-15) (у тому числі до пенсій, що 
виплачуються згідно з пунктом 4 розділу XV "Прикінцеві положення" 
зазначеного Закону), у розмірі до 30 гривень особам, розмір пенсії яких 
(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової 
грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною) не 
досягає прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили 
працездатність”3. Розмір пенсії, з урахуванням усіх надбавок та цільової 
грошової допомоги після встановлення цієї доплати не може 
перевищувати прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 
випадку, коли вже після встановлення доплати розмір пенсії 
збільшується (у тому числі за рахунок інших доплат та цільової 

                                           
1 Постанова Кабінету Міністрів “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення 

військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та 
деяких інших осіб” // Офіційний вісник України. – № 28. – Т. 1. – С. 98. 

2 Постанова “Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до частини 
четвертої статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи” // Офіційний вісник України. – 
№ 28. – Т. 1. – С. 97. 

3 Постанова Кабінету Міністрів України “Про додаткові заходи щодо підвищення 
рівня пенсійного забезпечення” // Офіційний вісник України. – 2004. – № 30. – С. 208. 
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допомоги) і досягає рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних 
осіб, відбувається припинення даної доплати у розмірі 30 гривень. 

Згодом було прийнято ще дві постанови, які внесли зміни в 
попередній документ: Постанова Кабінету Міністрів від 8 вересня 
2004 р. №1160 і Постанова від 18 вересня № 1215 “Про підвищення 
рівня пенсійного забезпечення”. Останній документ встановлює розмір 
пенсійних виплат на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних 
осіб: 

“...у разі коли  щомісячний  розмір  пенсійних виплат (з урахуванням 
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та 
пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших 
доплат до пенсій, встановлених законодавством), крім соціальних 
пенсій за віком, не досягає прожиткового мінімуму, встановленого на 
2004 рік для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається 
щомісячна державна адресна допомога до пенсії (дотація) у сумі, що не 
вистачає до зазначеного  прожиткового мінімуму. Для одержувачів 
пенсій за віком, призначених за наявності страхового стажу менше 
тривалості, передбаченої для призначення мінімального розміру пенсій 
за віком, та пенсій по інвалідності III групи, розмір зазначеної допомоги 
не може перевищувати 152 гривні”1. 

На початку 2004 року більшість пенсіонерів отримували 125 гривень 
на місяць, восени середньомісячна пенсія зросла до 300 грн. Виплати 
непрацездатним громадянам вийшли на рівень прожиткового мінімуму 
– 284 грн. 69 коп. Можна виділити два головні результати Постанови 
№ 1215 від 18 вересня. По-перше, нарешті дотримується положення 
Конституції України: “Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, 
що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, 
не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом”2. По-
друге, Україна тепер лідирує веред країн СНД за рівнем мінімального 
розміру пенсій. За даними Пенсійного фонду України, в доларовому 
еквіваленті мінімальна українська пенсія складає 54 одиниці, в Росії – 
22,41, у Білорусі – 29,88, у Казахстані – 40,22 долари3.  

Заборгованість протягом усього періоду незалежності була однією з 
головних проблем у сфері соціальних виплат. Значним досягненням 
останніх років стала її переважна ліквідація. Проте вже з’явилися 
випадки затримки у виплатах нещодавно призначених підвищених 
пенсій. Міністерство праці і соціальних відносин заявило про 
заборгованість щодо доплат до рівня 286,6 грн. колишнім 
співробітникам силових міністерств. За вересень місяць доплати до 
пенсій на рівні прожиткового мінімуму отримали 95-96% тих, хто має 
на них право4. 

                                           
1 Постанова Кабінету Міністрів України “Про підвищення рівня пенсійного 

забезпечення” // Урядовий кур'єр. – 2004. – № 177. – 20 вересня. 
2 Конституція України. – К.: Право. – С. 13. 
3 Якель Р. В борьбе с бедностью побеждает… бедность // Зеркало недели. – 16 октября 

2004. – № 42. – С. 7. 
4 Первые невыплаты // Зеркало недели. – 2004. – № 42. – 16 октября. – С. 7. 
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Існує важлива проблема фінансування пенсійних програм повністю 
за рахунок коштів державного бюджету. У 2004 р. на ці цілі було 
виділено лише 53,7% від необхідних коштів. При цьому мало місце 
вилучення із доходів Пенсійного фонду України більше 2 млрд. гривень 
додаткового збору на виплату пенсій та включення його до доходної 
частини Державного бюджету України1. Це значно знижує фінансові 
можливості Пенсійного фонду України щодо наближення мінімального 
розміру пенсії до прожиткового мінімуму. 

Належне фінансування пенсійних виплат громадянам залежить від 
багатьох аспектів. Протягом тривалого часу низький рівень пенсійного 
забезпечення виправдовувався нестачею бюджетних коштів для того, 
щоб встановити гідні пенсії для такої великої кількості пенсіонерів. 
Демографічна ситуація в країні склалась не просто незадовільна, із 
від’ємним приростом населення. В Україні великий відсоток людей 
пенсійного віку, що не може безпосередньо не позначитись на рівні 
соціального забезпечення цієї категорії населення. Проте варто 
розглянути вітчизняні особливості населення пенсійного віку. Перша 
особливість: пенсіонери складають приблизно 25% населення: у 2003 р. 
осіб працездатного віку було 28134,5 тис., молодших за працездатний 
вік – 8280 тис., а старших за працездатний вік – 11372,8 тис. осіб2. Друга 
особливість вітчизняної пенсійної системи – офіційно непрацездатний 
вік українських чоловіків розпочинається в 60 років, а жінок – у 55 
років. За світовими стандартами, це занадто ранній вік для залишення 
роботи. Пенсійний вік в Україні є одним з найнижчих у світі. Уряд 
неодноразово звертався до питання підвищення пенсійного віку 
громадян, але так і не прийняв відповідного рішення.  

Крім того, багато людей виходять на пенсію достроково. За останні 
більше ніж десять років коло осіб, які мають право на дострокову 
пенсію за професійною ознакою, суттєво розширилося. Якщо в 1971 р. її 
одержували 7% від усіх пенсіонерів, то в 2001 р. – уже 16%. У 2000 р. 
28% людей, які вийшли на пенсію, були молодші від загального 
пенсійного віку3. Два мільйони сьогоднішніх пенсіонерів залишили 
роботу на 5–20 років раніше від настання загального пенсійного віку. 
Середній вік виходу на пенсію за вислугу років складає у чоловіків 51,5 
року, жінок – 48 років. Якщо в радянські часи можливість рано вийти на 
пенсію могла сприйматись як перевага соціальної системи даної країни, 
то в сучасних умовах при пенсіях, що не забезпечують той рівень життя, 

                                           
1 Постанова Верховної Ради України “Про сучасний стан пенсійного забезпечення та 

впровадження пенсійного страхування в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 
2004. – № 29. – С. 381. 

2 Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і 
зовнішнє становище України у 2003 році” // 
http://www.president.gov.ua/officdocuments/officmessages /243782148. html 

3 Послання Президента України Л. Д. Кучми до Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України “Про основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення 
населення України” // http://www.president.gov.ua/officdocuments/officmessages/1027770797. 
html 
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який людина мала, працюючи, це можна сприймати скоріше як недолік 
пенсійної системи.  

Значна кількість громадян намагається продовжувати працювати і 
після досягнення пенсійного віку з метою не втрачати той рівень життя, 
до якого вони звикли. На цьому етапі випливає ще одна особливість 
пенсійного законодавства: громадянин по досягненні пенсійного віку 
може оформити собі пенсію й отримувати її, навіть працюючи. В 
результаті в державі складається ситуація, коли близько 25% населення 
має пенсії, що виплачуються з коштів державного бюджету. Причому 
значна частина працюючих пенсіонерів належить до пільгових 
категорій і повністю отримує свою високу зарплату і пенсію, яка не 
оподатковується. Проте кількість таких людей можна було б зменшити 
при перегляді законодавства і збільшенні пенсійного віку, наслідуючи 
досвід інших країн світу. Як додатковий шлях для економії бюджетних 
коштів можна було б використати заборону пенсійних виплат 
працюючим особам. Однак останній захід напевно не набув би 
популярності серед населення. Що стосується статистики осіб 
непрацездатного віку, то, за підсумками Всеукраїнського перепису 
населення 2001 р., осіб від 70 до 79 років було 7,8% від усієї кількості 
населення, осіб старше 80 років – 2,2%, зате осіб від 50 до 69 років – 
22,3%1. Тобто непрацездатних людей похилого віку за європейськими та 
американськими стандартами (там пенсійний вік розпочинається 
близько 65 років), в Україні більше 10%, проте не чверть усього 
населення. На сучасному етапі демографічне навантаження на 1000 осіб 
працездатного віку становить такі цифри: у 2000 р. – 759 осіб, у 2001 р. 
– 737, у 2002 р. – 723, у 2003 р. – 6992. Збільшення пенсійного віку на 
законодавчому рівні не відбулося під приводом того, що при наявному в 
державі безробітті нинішні пенсіонери, продовжуючи працювати, 
будуть займати і без того дефіцитні робочі місця, які могла б отримати 
молодь. Проте вже підтверджено, що зростання купівельної 
спроможності населення, у тому числі при зростанні доходів 
непрацездатних осіб, призводить до підвищення попиту на товари, у 
тому числі вітчизняного виробництва. Створюються умови для 
економічного зростання. Люди починають більше споживати, 
виробництво розширюється, збільшується надходження до бюджету, що 
дає можливість краще забезпечувати соціальну сферу. Виникають і нові 
робочі місця. Проте на даному етапі вищі державні органи країни не 
приділяють належної уваги проблемі того, що цілком працездатні за 
медичними показниками люди повинні часто примусово залишати місце 
роботи через досягнення офіційного пенсійного віку. Від цього 
насамперед страждають жінки, для яких пенсійний вік розпочинається 
на 5 років раніше. Одночасно слід зазначити, що серед людей похилого 

                                           
1 Всеукраїнський перепис населення 2001 року // http://www.ukrcensus.gov.ua/results/ 

demografic _ population 
2 Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і 

зовнішнє становище України у 2003 році” // 
http://www.president.gov.ua/officdocuments/officmessages/ 243782148. html 
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віку жінок помітно більше, ніж чоловіків. Це пояснюється тим, що, за 
даними статистики, середня тривалість життя жінок – 72,8 року, а 
чоловіків –61,6 року. Останній перепис населення показав, що число 
чоловіків на 1000 жінок однієї вікової категорії серед людей похилого 
віку є помітно невеликим. На 1000 жінок 40-44 років – 919 чоловіків 
такого ж віку, серед 45-49-річних громадян на 1000 жінок чоловіків стає 
879, серед 50-54-річних – 842, серед 55-59-річних – 763, серед 60-64-
річних – 711, серед 65-69-річних – 6741. 

У процесі державотворення проблема соціального розвитку, зокрема 
соціального захисту населення, є однією з ключових. І пенсійне 
забезпечення є однією з головних складових соціального захисту. Проте 
впродовж майже всього періоду незалежності рівень пенсійних виплат 
більшості категорій населення залишався незадовільним. Довгий час 
пенсії призначалися без урахування трудового стажу і посади 
пенсіонера. До осені 2004 р. пенсії для великої частини населення не 
досягали прожиткового мінімуму. У сучасний період навіть найменші 
пенсії, відповідно до конституційних норм, не є нижчими за 
прожитковий мінімум. Проте не дивлячись на всі позитивні зрушення 
останніх років, залишається ще багато аспектів, які не дають змогу 
повною мірою виконувати принципи соціальної держави – забезпечити 
гідний рівень життя населення, у тому числі й громадян пенсійного 
віку. Не всі проблеми у сфері пенсійного забезпечення населення 
ліквідовані, а трирівнева система пенсій поки ще знаходиться на стадії 
формування. Проблема пенсійного забезпечення лишається однією з 
найактуальніших у сфері соціальної державної політики. 

 
 

                                           
1 Всеукраїнський перепис населення 2001 року // http://www.ukrcensus.gov.ua/results/ 

demografic_population 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАРОДЖЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ  

РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ∗ 
 
У статті досліджуються закономірності зародження та еволюції 

ринків праці, виявляються передумови формування й умови 
ефективного їх функціонування. Розкривається зміст етапів розвитку 
ринків праці європейських країн та України, особливості й специфіка 
цього процесу в різні періоди вітчизняної історії. Підкреслюється, що 
етапність у розвитку ринків праці країн ринкової економіки і ринку 
праці України має як загальні риси, так і суттєві відмінності. 
Розкриваються характерні загальні риси процесів формування й 
еволюції ринку праці, що підкреслює загальність напрямів їх 
глобального розвитку, незважаючи на певні, часто принципові, 
відмінності.  

 
На сучасному етапі ринкової трансформації економіки України 

величезне значення має ефективне функціонування ринку праці. Повна, 
вільно обрана й продуктивна зайнятість населення1 створює умови для 
розв’язання двох груп проблем: реалізації людиною в праці свого 
творчого потенціалу, здібностей і таланту та піднесення економіки як 
основи розвитку соціальної сфери. Продуктивна зайнятість для 
більшості європейських держав стала вищим пріоритетом соціально-
економічної політики, фундаментальною основою європейської 
інтеграції. Розробка стратегії розвитку ринку праці України, прийняття 

                                           
∗ Стаття підготовлена в межах виконання фундаментальних наукових досліджень за 

проектом "Продуктивна зайнятість населення в сучасній ринковій економічній системі: 
методологія дослідження та стратегія забезпечення". 

1 Продуктивна зайнятість – це така об’єктивна форма організації трудової діяльності 
працездатного населення, основні параметри якої (структура, обсяги, рівень) спричиняють 
неухильному зростанню ефективності праці, максимально повному задоволенню 
платоспроможного попиту населення на товари і послуги та загальному піднесенню його 
життєвого рівня, прискоренню соціально-економічного прогресу на основі високої 
мотивації до праці. 
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обґрунтованої державної політики зайнятості й створення ефективної 
системи регулювання ринку праці неможливе без дослідження 
історичного досвіду та уроків минулого, аналізу протиріч його розвитку 
в різні періоди вітчизняної історії.  

Слід підкреслити, що теоретичним проблемам ринку праці 
приділяється постійна увага вітчизняних вчених, які досліджують 
різноманітні аспекти його функціонування, засоби державного 
регулювання. Дані проблеми глибоко аналізуються в сучасній 
економічній літературі, зокрема, у працях відомих українських 
економістів С. Бандура, Т. Заяц, С. Мочерного, О. Устенко, І. Петрової, 
В. Петюха, російського вченого А. Котляра та ін.1 Проте в економічній 
науці фактично ще не розглядалися такі методологічні проблеми, як 
генеза ринків праці, закономірності їх формування й особливості цього 
процесу в Україні, у тому числі в умовах радянського соціалізму. У 
сучасній економічній літературі не знайшли віддзеркалення проблеми 
етапності в еволюції ринків праці.  

Основними цілями даної статті є розкриття вказаних 
закономірностей, виявлення передумов формування й умов ефективного 
функціонування ринків праці, для розробки на цій підставі теоретико-
методологічних основ і практичних аспектів формування системи 
ефективного державного регулювання зайнятості та ринку праці в 
трансформаційній економіці за умов глобальних ринкових перетворень. 

Перші згадки про найману працю зустрічаються задовго до Різдва 
Христового. До нашого часу збереглися глиняні таблички держави Ура 
(сучасний Ірак), котрим більш ніж чотири тисячі років, зі звітами про 
використання робітників, які отримували плату, що в два-три рази 
перевищувала "зерно годівлі" – норму харчування рабів. У зведенні 
законів Царя Хаммураппі (приблизно 1762 р. до н.е.) містився опис 
видів найму і розмір зарплати, що залежав від виду роботи. Наприклад, 
землекоп і столяр отримували 5 ше срібла в день, а тесляр – 4 ше. 
Давньогрецький філософ Платон у V ст. до н. е. пише, що його вчитель 
Сократ виділяв у "ідеальній державі" групу людей, "які продають у 
найм свою силу і називають платою ціну за цей найм”, тому, на його 
думку, “їх і називають наймитами"2. Застосування найманої праці 
знайшло відбиток у римському цивільному праві, відповідно до якого 
це мало здійснюватися за одним із видів договору – надання послуг або 
підряду. У Київській Русі наймана праця застосовувалася при найманні 
"черні" – частини вільного міського населення, яке не мало своїх 

                                           
1 Наприклад див.: Бандур С.І., Заяц Т. А., Терон І. В. Сучасна регіональна соціально-

економічна політика держави: теорія, методологія, практика. – К.: РВПС України НАН 
України - ТОВ "Принт експрес", 2002; Мочерний С., Устенко О. Ринок праці та ринок 
робочої сили й тенденції до їх гармонізації в ЄС // Вісник Тернопільської академії 
народного господарства. – 2000. – № 15. – Ч. 2. – С. 62-67; Петрова І.Л. Сегментація 
ринку праці: теорія і практика регулювання. – К.: Аванпост, 1997; Петюх В.М. Ринок 
праці. – К.: МАУП, 1997; Котляр А. О понятии рынка труда // Вопросы экономики. – 
1998. – № 1. – С. 33-41.  

2 Платон. Диалоги. Перевод с древнегреческого. – Харьков: ФОЛИО, 1993. – С. 91. 
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знарядь праці, та "ізгоїв" – рабів, звільнених з рабства, збанкрутілих 
торговців, селян, що втратили землю тощо. 

Проте як у рабовласницьких, так і у феодальних державах ринки 
праці знаходилися у зародкових формах, оскільки наймані працівники 
складали незначну частину трудящих, до того ж в умовах натурального 
господарства були відсутні систематичні товарно-грошові відносини. У 
XVI-XVIII ст. у західних країнах разом із руйнацією феодальних 
держав, первинним накопиченням капіталу, розшаруванням селян та 
ремісників, розширенням торгівлі і розвитком міст формуються 
передумови ринків праці. На українських землях вони виникли ще у 
XII-XIII ст., коли набули високого розвитку міста та ремісництво, що 
рухало товарообмін між виробниками різних товарів. Але цей розвиток 
на багато десятиріч було перервано спочатку монголо-татарською 
навалою, а потім польсько-литовським пануванням. Іноземні 
загарбники забирали кращих ремісників у неволю1, руйнували міста, що 
спричиняло занепад ремісництва, зубожіння населення, гальмувало 
розвиток товарно-грошових відносин. У подальшому основним 
стримуючим фактором розширення найманої праці було кріпацтво. 

Умови зародження ринку праці в Україні відрізнялися не тільки від 
західноєвропейських, а й від російських. На менш врожайних землях 
Росії, як писав М. Туган-Барановський, "поміщикові було вигідно 
переводити свого кріпака-селянина з панщини на оброк, бо, працюючи 
вільно на стороні, десь на фабриці чи в торгівлі, або займаючись 
кустарним промислом, селянин мав змогу платити поміщикові більше, 
ніж тоді, коли він працював би на поміщицькому полі"2. В Україні 
врожайні землі, навпаки, давали змогу одержувати від панщини більш 
високі прибутки. До того ж, це спричиняло присвоєння додаткового 
продукту поміщиками, що обмежувало споживання промислових 
товарів селянами, звужувало ринок споживчих товарів, а отже 
гальмувало їх виробництво. 

Кріпацтво в Україні вплинуло також на характер заміни ремісництва 
мануфактурним виробництвом, що відбулося протягом XVI-XVIII ст. 
Якщо у західних країнах мануфактурні підприємства в основному 
розвивалися після руйнації феодальних держав, розташовувалися у 
містах і грунтувалися на вільнонайманій праці, то в Україні 
мануфактурне виробництво часто виникало на селі і базувалося на праці 
кріпаків на поміщицьких або урядових підприємствах. 

І все ж, у міру зростання товарності аграрного виробництва, 
розвитку внутрішньої й зовнішньої торгівлі, зокрема із центральними 
районами Росії, з ХVIII ст. на українських землях відбувався процес 
зародження ринкових відносин у сфері праці. Звільнення у І пол. 
XIX ст. мануфактур від обов'язкових постачань у державну казну і 

                                           
1 Їх використовували для виготовлення зброї і прикрас, інших продавали на 

невільничих ринках. 
2 Туган-Барановський М. Політична економія. Курс популярний. – К.: Наук. думка, 

1994. – С. 71. 
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надання їм права на вільну торгівлю, промисловий переворот1 
прискорили розвиток мануфактур, причому не феодальних, що 
використовували працю кріпаків, а перш за все капіталістичних, що 
використовували найману працю. 

Отже, на відміну від західних країн зародження ринків праці на 
українських землях відбувалося не тільки в період первинного 
накопичення капіталу, а й на етапах простої кооперації і 
мануфактурного виробництва, на фоні жорстокого кріпацтва в умовах 
відсутності власної державності.  

Таким чином, ринок праці набуває розвитку після того, як в умовах 
систематичних товарно-грошових відносин носії робочої сили 
набувають можливість вільно пропонувати її власникам засобів 
виробництва, які мають необхідний обсяг обігових коштів і певні 
особисті якості. Це відбулося після буржуазних революцій у Європі, 
громадянської війни в США, скасування кріпосного права в Росії. З 
цього часу й розпочинається еволюція ринків праці. 

Якщо в західних країнах перший етап еволюції ринку праці 
охоплює два періоди розвитку капіталізму в промисловості (просту 
кооперацію праці й мануфактуру), то в Україні він починається після 
реформи 1861 р. Скасування кріпосного права при високих викупних 
платежах за землю сприяло інтенсивному розшаруванню селянства2. 
Наявність великих мас неспроможних людей і природних багатств 
спричинило вибуховий розвиток промисловості в Росії. Поступово 
промисловий переворот захоплював все більше галузей промисловості і 
в Східній Україні підприємства фабрично-промислового типу витіснили 
мануфактуру. Розвиток ринку праці прискорило будівництво залізниць. 
В останній чверті сторіччя формуються ємні ринки праці у Донецькому 
і Криворізькому басейнах, а також в Одесі і Харкові, Таврійській та 
Катеринославський губерніях. Високими темпами поширюється 
зайнятість у металургійній, кам'яновугільній, залізорудній, 
машинобудівній, цукровій галузях промисловості. 

У Галичині, на Буковині, у Закарпатській Україні, що входили до 
складу Австро-Угорщини, кріпосництво було ліквідовано реформою 
1848 р. при винагороді поміщикам за рахунок держави, що 
консервувало натуральне господарство. Повільне розшарування 
селянства, відсутність великих запасів природної сировини стримувало 
становлення промисловості, а отже гальмувало розвиток ринку праці. 

Прискоренню переходу частини російського селянства в наймані 
працівники сприяла столипінська аграрна реформа 1906 р., що надала 
селянам право виходу з громад (общин), хоч масштаби цього процесу на 

                                           
1 З цього питання існує декілька точок зору. Так, академік С.Г. Струмілін вважав, що 

промисловий переворот у Росії почався і в основному завершився у дореформений період. 
На думку інших вчених, він почався в дореформений період, прискорив кризу кріпосної 
системи, але повністю розгорнувся і завершився вже після реформи 1861 р., на думку 
інших, він почався у першій половині XVIII – і завершився в останній чверті або навіть у 
90-х рр. XIX ст. 

2 Близько 22 тис. селян України втратили землю взагалі, до 100 тис. одержали наділи 
площею до однієї десятини на душу, близько 1,6 млн. – від однієї до трьох десятин. 
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українських землях були значно меншими, ніж у Росії. Процес 
розшарування селянства співпав з ростом потреб робочої сили у 
промисловості, що бурхливо розвивалася.  

Другий етап еволюції ринку праці у країнах Західної Європи 
бере початок у період першої промислової революції – переходу від 
мануфактурного до машинного виробництва. Промисловий переворот 
розпочався у Великобританії у 1760-х рр., у США, Франції, Німеччині, 
Італії, Японії – трохи пізніше. Велике машинне виробництво створило 
можливість використання праці некваліфікованих працівників, жінок і 
підлітків. Розширення мережі залізниць викликало зростання 
мобільності осіб найманої праці, тому бурхливо збільшується їх 
чисельність, особливо у кінці XIX – на початку XX ст. (наприклад, у 
США за 1890-1910 рр. у промисловості і на транспорті з 4 млн. до 17 
млн. робітників).  

Початок другого етапу еволюції ринку праці України пов'язаний 
з соціалістичною революцією 1917 р. і мав два відмінних періоди: 
військовий комунізм (ця політика торкнулася України лише частково) і 
нової економічної політики (НЕП). 

У 1918-1920 рр. встановлювалася загальнообов'язковість праці за 
принципом "Хто не працює, той не їсть", зокрема, загальна трудова 
повинність, що стосувалася всіх громадян у віці 16-50 рр., не зайнятих у 
суспільному виробництві1. З метою забезпечення загальнообов'язковості 
праці більшовицький уряд був змушений застосувати методи, позичені 
із військової практики, перш за все різноманітні репресивні засоби. 
Найближчий соратник В. Леніна Л. Троцький взагалі пропонував у 1920 
р. перетворити всю країну в концентраційний табір, створивши 
"трудову армію", у котрій кожний працездатний громадянин мав 
вважатися “солдатом праці”2. І хоча в Україні масштаби примусової 
праці були набагато менші, ніж у центральних районах Росії, все ж під 
час проведення трудових мобілізацій3 тих, хто ухилявся, вважали 
дезертирами, могли віддати до суду, направити в табори примусових 
робіт, арештувати. Для покарання порушників трудової дисципліни 
навіть були організовані дисциплінарні товариські суди. 

Насильницьке залучення до праці в цей період частково пояснюється 
громадянською війною й військовою інтервенцією, але, з іншого боку, 
воно повністю відповідає сутності марксистської концепції щодо 
узагальнення праці, яку можна здійснити тільки через застосування 

                                           
1 Ідею про притягнення до праці всіх працездатних громадян свого часу проголосили 

ще соціалісти-утопісти Т. Мор, Ш. Фур'є, Т. Кампанелла, Р. Оуен, вперше на практиці 
намагалися здійснити лідери Великої Французької революції, підтримував К. Маркс. 

2 Не випадково Л. Троцький у першому радянському урядові одночасно очолював 
наркомати військових справ і праці.  

3 Протягом 1919-1920 рр. проводилися трудові мобілізації на дійсну технічну службу 
залізничників, спеціалістів-гірників, службовців військових заводів, паливного 
господарства, а також представників різних професій для відновлення промисловості 
Донбасу та у склад 30-тисячної трудармії для заготівлі продовольства, видобутку палива, 
забезпечення промисловості робочою силою. 
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різноманітних засобів примусу, що підтверджує 70-річна радянська 
практика.  

У марксистській доктрині організації сфери праці проголошувалася 
необхідність відмови від ринкової парадигми розвитку праці, вільного її 
розвитку на основі генетичної наступності на користь планової 
централізації через штучне адміністрування. У процесі побудови 
соціалізму руйнувалися всі чинники саморозвитку ринку праці, перш за 
все приватна власність, самостійність працівника і виробника. Це не 
тільки поставило перепони на шляху самореалізації людини, зробивши 
її "гвинтиком" радянської суспільної машини, а й скасувало стимули 
для праці. Ентузіазм народу, передусім молоді, властивий усім країнам 
в епоху соціальних революцій, не зміг замінити ринкову мотивацію до 
праці. 

Реалізація даної моделі організації праці в роки військового 
комунізму, зокрема, прикріплення працівників до підприємств і 
обмеження вибору ними місця роботи, зрівняльний підхід до оплати 
праці1 разом з іншими причинами  призвели до глибокої соціально-
економічної кризи. Тому у 1921 р. радянському уряду довелося  перейти 
до НЕП, стрижнем якої стало хоч і обмежене, але відродження товарно-
грошових відносин, приватного підприємництва, що обумовило 
реформування відносин у сфері праці. Були скасовані трудові 
мобілізації і повинності, прикріплення працівників до підприємств, 
ліквідовані обмеження на переміщення робітників та службовців. 
Легалізація безробіття спричинила відродження бірж праці, які перші 
три роки НЕП мали монопольне право на трудове посередництво. Цей 
етап розвитку ринку праці України тривав до кінця 1920-х рр. 

Третій етап еволюції ринку праці у західних країнах, що 
розпочався після великої економічної депресії, тривав до початку 
науково-технічної революції і характеризувався зміною ролі держави в 
економічному житті капіталістичних країн. Криза 1929-1933 рр. 
розвіяла думку про те, що ринкова економіка через властиві їй 
механізми спроможна до саморегулювання, що ринок "автоматично" 
забезпечує динамічний розвиток. Керуючись рекомендаціями 
англійського економіста Дж. М. Кейнса, який обгрунтував необхідність 
державного регулювання економіки й запропонував механізм 
розширення зайнятості населення, держави з ІІ пол. 1930-х рр. усе 
більше втручаються у функціонування ринків праці. Першочергова 
увага приділяється їх інституційному забезпеченню. Зокрема, у США 
Національний закон про трудові відносини ("Закон Вагнера") 
гарантував найманим працівникам право на об'єднання в профспілки й 
укладання колективних договорів. Закон про зайнятість (1946 р.) 
визначив засоби "підтримки зайнятості, виробництва і купівельної 
спроможності", встановив обов'язок президента давати огляд 

                                           
1 У 1920 р. "Загальним положенням про тарифи" були введені єдині умови найму та 

оплати праці для всіх підприємств, організацій та установ. 
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економічної програми з акцентом на заходи, що впливатимуть на 
забезпечення зайнятості.  

В Україні третій етап еволюції ринку праці почався на межі 1920-
30-х рр. і пов'язаний зі згортанням НЕПу, проведенням індустріалізації 
та колективізації, зміцненням тоталітарної політичної системи. 
Передумовою реалізації загального плану будівництва соціалізму стала 
ліквідація вільних товаровиробників шляхом "розкуркулювання" на 
селі, націоналізації приватних і змішаних підприємств у містах. 
Індустріалізація радянської економіки супроводжувалася масштабним 
промисловим будівництвом і вимагала великої кількості додаткових 
робочих рук. Проте скасування госпрозрахунку, зрівняльний розподіл, 
низька кваліфікація і висока плинність кадрів стали причиною різкого 
зниження продуктивності праці, що зовнішньо мало вигляд як нестача 
(дефіцит) робочої сили. Вихід із ситуації влада бачила у поверненні до 
засобів часів військового комунізму, використанні примусової праці. 

У 1929 р. розпочався період, що можна назвати “десятиріччям 
соціалістичного  закріпачення праці”. У тому ж 1929 р. вводяться 
товариські суди, адміністрації підприємств надається право 
самостійного застосування санкцій до порушників трудової дисципліни. 
Працівники закріплювалися за підприємствами до кінця п'ятирічки, за 
будівельними організаціями – до закінчення будівництва. У разі 
звільнення з роботи їх знімали з продовольчого постачання, виселяли з 
бараків, позбавляли спецодягу. Місцеві органи Наркомату праці 
виявляли "трудових дезертирів", "літунів", "рвачів" і позбавляли їх 
права на одержання роботи на півроку, а виїзні товариські суди 
засуджували до примусових робіт. Поняття “підходяща робота” було 
скасовано; замість нього в політиці і практиці утвердилась думка про те, 
що “для будівельника соціалізму всі роботи є підходящими”. У 
сукупності з гаслом “Хто не працює, той не їсть!” і з великими 
потребами в робочій силі для будівництва промислових гігантів це 
спричинило в кінці 1930 р. до ліквідації бірж праці1, що поклало 
початок міфу про відсутність у СРСР безробіття. 

У 1939 р. був встановлений порядок, відповідно до якого за три 
запізнення на роботу протягом місяця працівник підлягав звільненню з 
підприємства. Якщо він не працевлаштувався і надалі, його направляли 
на примусові роботи або заслання. У 1940 р. встановлюється 
семиденний 56-годинний робочий тиждень, відміняється право 
працівника на звільнення з роботи за власним бажанням (воно отримує 
назву “самовільне залишення робочого місця”). Запізнення на роботу 
більш ніж на 20 хвилин і прогули карались виправною працею за місцем 
роботи терміном до 6 місяців з утриманням 25% заробітної плати. За 
“самовільне залишення роботи” людина засуджувалася на 4-місячне 

                                           
1 Офіційно це мало вигляд закриття бірж праці у зв’язку з ліквідацією безробіття. У 

святковому випуску газети “Правда”, присвяченому 13-й річниці жовтневої революції 
писалося: “Пролетариат СССР в союзе с трудящимся крестьянством, разбивая в 
ожесточенной борьбе классовых врагов и их подголосков добился полной ликвидации 
безработицы”.  
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ув'язнення. Відмова працівників від участі в понаднормових роботах 
прирівнювалася до прогулу. Навіть набір у ремісничі і залізничні 
училища був воєнізований і здійснювався через призов (мобілізацію), за 
який відповідали сільради. Подібні заходи  примусу до праці 
використовувалися аж до середини 1950-х рр., що доводить їх 
природний для радянського соціалізму характер. 

Четвертий етап розвитку ринку праці у західних країнах  
пов'язаний із науково-технічною революцією, яка в ІІ пол. XX ст. 
ознаменувала новий етап суспільного поділу праці, перерозподілу 
робочої сили. Головною ознакою "постіндустріального" суспільства 
стало панування науки, перехід від виробництва товарів до виробництва 
послуг, перевага серед працівників "класу" професіоналів1. Відбулися 
якісні перетворення всіх елементів продуктивних сил – предметів праці, 
знарядь виробництва й самого працівника. Змінилася галузева і 
професійна структура робочої сили на користь радіоелектроніки й 
електротехніки, хімії. За 20 років у розвинених країнах зайнятість у 
сфері послуг зросла майже у 1,5 раза. Продовжує розширюватися вплив 
держави на ринок праці, зокрема, через регулювання розміру 
мінімальної зарплати, порядку найму і звільнення працівників, 
визначення вимог до умов праці, змісту і порядку укладання 
колективних договорів тощо. Профспілки через укладання генеральних 
і галузевих угод, колективних договорів відіграють важливу роль у 
вирішенні питань забезпечення зайнятості. Для даного етапу еволюції 
ринку праці все більш характерним є удосконалення його 
інфраструктури, ускладнення правових норм, що регулюють зайнятість. 
Широка пропозиція кредитних ресурсів створює сприятливі умови для 
розвитку малого бізнесу, що згладжує проблему безробіття.  

В Україні четвертий етап еволюції ринку праці розпочинається в 
середині 1950-х рр. після смерті Сталіна, у період "відлиги" і 
характеризується лібералізацією трудових відносин, формуванням 
додаткових елементів, притаманних ринку. Найбільш одіозні закони й 
підзаконні акти, що регулювали трудові відносини і зайнятість, були 
скасовані. З другої половини 1950-х рр. працівники могли самостійно 
вибирати місце роботи та змінювати його. У 1956 р. ліквідовується 
судова відповідальність за прогули і самовільне залишення роботи. У 
1960 р. завершено переведення трудящих на 41-годинний робочий 
тиждень. У 1960-ті рр. для колгоспників відбулося розкріпачення – 
вони, нарешті, отримали право на паспорти і вільний вибір місця 
проживання. Із категорії “ресурсів”, хоча й трудових, діти, які навчалися 
у професійно-технічних закладах, перейшли до розряд учнів, оскільки 
призов молоді в ПТУ замінено на прийом.  

У 1970-80-х рр. ринок праці України, як і всього СРСР, 
характеризувався поступовим посиленням ролі економічних стимулів. 
Але не дивлячись на це, він залишився дуже деформованим, що дає 

                                           
1 Історія економічних учень: Підручн. / Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник 

та ін. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 485. 
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підстави багатьом дослідникам спростовувати ідею існування в СРСР 
ринку праці взагалі. В основі даної думки лежить теоретичний постулат 
К. Маркса, який товарний характер робочої сили пов'язував із 
загальністю товарних відносин. Тому питання про товарний характер 
робочої сили при соціалізмі в деякі періоди взагалі не можна було не 
тільки обговорювати, а навіть ставити1.  

Виходячи з цього, радянські марксисти вважали, що з ліквідацією 
товарного виробництва ліквідується і товарний характер робочої сили, а 
праця окремих трудящих стає часткою суспільної праці і носить 
безпосередньо суспільний характер, де "вільні люди" не продають свою 
працю, а передають її суспільству. Зокрема, в основному підручнику з 
політекономії для вищих навчальних закладів 1980-х рр. вказувалося, 
що "робоча сила при соціалізмі втрачає характер товару і виступає у 
своїй природній якості як сукупність фізичних і духовних здібностей 
людини..."2  

Але хто ж фактично виконував функції роботодавця в умовах 
пізнього ("розвиненого") соціалізму? Наймання працівників через 
укладання трудових договорів здійснювали хоч і державні, але окремі 
підприємства. Вони ж виплачували зарплату, несли від імені держави 
певні соціально-економічні зобов'язання перед працівниками, тобто 
були досить самостійними економічними суб'єктами.  

Друге питання: "передавали" чи продавали працівники свою працю в 
умовах реального соціалізму? Оскільки вони за свою працю отримували 
зарплату, розмір якої визначався трудовим договором, це спростовує 
тезу про "безпосередньо суспільний характер" праці, яка "передається" 
всьому суспільству.  

Наступним аргументом щодо відсутності ринку праці в умовах 
соціалізму висувалося твердження про те, що розподіл робочої сили 
здійснюється не стихійно, під впливом попиту і пропозиції, а 
цілеспрямовано, на основі планування.  

Насправді показники щодо розподілу робочої сили по галузях 
економіки і регіонах планувалися насамперед через розробку зведених 
планових балансів трудових ресурсів. Однак у СРСР, як вірно вважає 
японський економіст С. Оцу, існувало три форми розподілу робочої 
сили: державно-директивна, спонукально-мобілізаційна і ринкова3. 
Причому, дійсно, держава впливала тільки на дві перших, до того ж з 
певними обмеженнями. Ринкова форма полягала у самостійному 
працевлаштуванні працівників на основі власних міркувань туди, де 
була вища зарплата, реальніші перспективи отримання житла, більше 
соціальних пільг. Такий розподіл ("стихійний") під впливом дії 

                                           
1 Прикладом може служити реакція вітчизняних суспільствознавців у журналі 

"Комуніст України" 1969 р. На думку Ю. Пахомова, робоча сила в умовах соціалізму 
залишається товаром. 

2 Политическая экономия: Учебник для экономических вузов и факультетов. – 5-е 
изд., доп. – Под ред. А.М. Румянцева. – М.: Политиздат, 1982. – Т. 2. – С. 175. 

3 Оцу С. Советский рынок труда: Анализ японского специалиста. – М.: Мысль, 1992. – 
С. 15. 
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механізму попиту на робочу силу та її пропозиції охоплював понад 90% 
усього руху робочої сили. Саме з метою його упорядкування 
створювалися з початку 1970-х рр. посередницькі організації – бюро з 
працевлаштування1.  

Певна річ, при соціалізмі ринок праці мав багато особливостей, що 
відрізняли його від західних (класичних) моделей. На нього надмірно 
впливали командно-адміністративні методи управління економікою, 
тоталітаризм у всіх сферах суспільного життя. Держава, як одночасний 
законодавець і роботодавець диктувала правила й умови прийому на 
роботу, оплату праці, її режим тощо. 

Деформації радянського ринку праці мали місце також через 
обмеження права людини вільно розпоряджатися своєю робочою 
силою. Аж до 1991 р. праця в Україні, як і в цілому в СРСР, носила 
обов'язковий характер2. Особи, які не бажали трудитися (так звані 
"тунеядці"), могли переслідуватися в кримінальному порядку. Ринок 
праці обмежувався також системою прописки, введеної ще в 1932 р., що 
звужувало право громадян СРСР на проживання і працю в тій або іншій 
місцевості й дозволяла її лише при наявності прописки, яку здійснювали 
органи внутрішніх справ.  

Таким чином, з точки зору автора, в умовах пізнього 
радянського соціалізму існував ринок праці, але він був 
надзвичайно обмеженим і деформованим. 

П'ятий етап еволюції ринку праці України бере свій початок на 
межі 1980-1990-х рр. під час "перебудови" і набуття Україною 
незалежності. Ще наприкінці 1980-х рр. союзні органи влади роблять 
спробу лібералізації економічних відносин, дозволивши індивідуальну 
трудову діяльність, оренду державної власності, створення спочатку 
кооперативів, а потім – акціонерних і інших товариств, малих і спільних 
підприємств. Деяких змін зазнало трудове законодавство, зокрема, були 
зняті обмеження на суміщення і сумісництво, на працю пенсіонерів. 

Подальшому реформуванню трудових відносин, стимулюванню 
приватного підприємництва і нових форм господарювання – основи 
повноцінного ринку праці – сприяло прийняття у 1990-91-х рр. 
Верховною Радою України низки законів, спрямованих на ринкову 
трансформацію економіки, а саме: "Про підприємництво", "Про 
власність", "Про підприємства в Україні", "Про банки і банківську 
діяльність", "Про господарські товариства", "Про приватизацію". 

На розвиток ринкових відносин у сфері праці були спрямовані зміни 
і доповнення у КЗпП, прийняття Закону України "Про зайнятість 
населення". Був скасований примус до праці, легалізовано безробіття, 
розпочато формування інфраструктури ринку праці – державної служби 
зайнятості і фонду сприяння зайнятості населення. 

                                           
1 Правда, через них влаштовувалося на роботу не більш 0,5% всього руху працівників, 

але це були зачатки інфраструктури ринку праці. 
2 У радянській Конституції 1977 р. проголошувалося, що сумлінна праця є обов'язком 

кожного спроможного до праці громадянина, а уникання від суспільно-корисної праці 
несумісне з принципами соціалістичного суспільства. 
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Таким чином, проведений аналіз показує, що етапність у розвитку 
ринків праці країн ринкової економіки і ринку праці України має як 
загальні риси, так і суттєві відмінності. До загальних рис їх формування 
можна віднести такі: досить високий рівень розвитку товарно-грошових 
відносин; наявність двох великих груп людей (класів) – тих, хто має 
засоби виробництва й обігові кошти, властивості до підприємництва, і, 
тих, хто не має інших джерел існування, крім доходу від продажу своєї 
робочої сили; можливість носіїв робочої сили вільно розпоряджатися 
нею, у тому числі й продавати її; інституційне, перш за все правове 
забезпечення ефективного функціонування ринку праці. 

До відмінностей у процесі розвитку ринків праці України й західних 
країн слід віднести  наступні. Західні ринки праці розвивалися в 
основному еволюційним шляхом – настання кожного етапу відбувалося 
під впливом поступових змін у техніці й технологіях, рівні розвиненості 
продуктивних сил у цілому. Розвиток ринку праці України відбувався 
під впливом соціально-політичних факторів і подій: 1861 р. – відміна 
кріпосного права; 1917 р. – соціалістична революція; 1921 р. – початок 
нової економічної політики; 1929-1930 рр. – встановлення тоталітарного 
політичного режиму, відміна НЕПу, початок індустріалізації і 
колективізації; середина 1950-х  рр. – політична "відлига"; межа 1980-
90-х рр. – "перебудова", демократизація, набуття незалежності.  

Не дивлячись на певні, часто принципового характеру, відмінності у 
змісті еволюції ринків праці в країнах з розвиненими ринковими 
відносинами і в Україні, все ж таки в них мають місце характерні риси, 
що підкреслюють загальність напрямів і ознак розвитку. Серед них 
насамперед слід відмітити такі: паралельність і взаємозалежність 
розвитку ринку праці з процесами суспільного поділу праці, еволюції 
засобів виробництва, розвитком носіїв робочої сили; наявність 
жорсткого зв'язку ринку праці зі всіма іншими підсистемами ринку – 
попитом на товари і послуги, пропозицією факторів виробництва, 
конкуренцією, ціною, мотивацією до праці тощо. 

Сучасна державна політика зайнятості в нашій державі має 
формуватися відповідно до наявних тенденцій соціально-економічного 
розвитку країни. В сучасних умовах, коли економічний підйом 
здійснюються на фоні економіки з деформованою структурою 
виробництва, деградованою системою робочих місць, ганебно низькою 
оплатою праці, досягнення продуктивної зайнятості має стати 
найважливішим пріоритетом всієї економічної політики, 
спрямовуватися на розв'язання не тільки сьогоденних вкрай гострих 
проблем, а й поступове наближення до вирішення вузлових, 
перспективних питань. На погляд автора, до них слід віднести: 
піднесення попиту на робочу силу в конкурентоспроможних галузях, 
що потребують робочої сили вищої та середньої кваліфікації, і здатних 
забезпечити її продуктивне використання та активне запровадження 
прогресивних систем оплати праці; обмеження рівня пропозиції робочої 
сили в нерентабельних, неперспективних сферах господарювання з 
важкими умовами праці, екологічно небезпечних (за допомогою 
розгортання механізму банкрутства, ліквідації неефективних робочих 
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місць тощо); упередження застійних форм безробіття й 
нерегламентованих форм діяльності, які лише прискорюють 
депрофесіоналізацію населення і посилюють соціальну напругу в 
суспільстві; оптимізацію процесу вивільнення й перерозподілу робочої 
сили з точки зору забезпечення мінімізації соціальних втрат і можливих 
негативних економічних наслідків; мобілізацію організаційних, 
технологічних, соціально-економічних резервів праці та загальне 
зниження трудомісткості виробничих процесів, передусім, на основі їх 
технологічного оновлення. 

Аналіз змісту еволюції вітчизняного й європейського ринків праці, її 
рушійних сил показує, що формування дієвої політики зайнятості має 
полягати в поетапному, послідовному і неконфліктному 
трансформуванні сучасних (переважно адміністративного характеру) 
форм і методів регулювання цієї сфери у ринкові механізми 
саморегуляції через опосередкування товарно-грошовими відносинами 
процесів обігу робочої сили. Такий підхід перш за все означає  
досягнення еквівалентності в обміні результатів праці на фонд життєвих 
засобів, необхідних людині для нормального відновлення здатності до 
праці і забезпечення розширеного відтворення робочої сили, шляхом 
піднесення ціни робочої сили через піднесення ціни робочої сили. Це 
дасть можливість сформувати необхідні передумови для 
високоефективного функціонування ресурсів праці на паритетних 
засадах з іншими агентами єдиного суспільного відтворювального 
процесу. 

 
 

Гай-Нижник П.П. (Київ) 
 

ПРИВАТНІ БАНКІВСЬКІ ТА КРЕДИТОВІ  
УСТАНОВИ В УКРАЇНІ 1917-1918 рр. 

 
У статті висвітлюється стан та розвиток приватних банківських 

і кредитових установ України в контексті соціально-економічного та 
політичного становища в Українській Народній Республіці та 
Українській Державі (Гетьманаті) у період становлення вітчизняної 
державності 1917-1918 рр. Показано взаємини приватного банківсько-
кредитового капіталу з офіційною політикою урядів Центральної ради 
та Гетьманату П.Скоропадського, досвід яких, з огляду на сучасний 
розвиток національного державотворення, залишається актуальним і 
донині. Об’єктом розвідки є приватні банківські та фінансово-
кредитові установи; предметом – внутрішня соціально-політична та 
економічна атмосфера в Україні в області діяльності недержавних 
банківських установ та приватного кредиту. 

 
До Першої світової війни (1914-1918 рр.) на території підросійської 

України працювало 3 тис. 660 кредитових установ різноманітного типу. 
Серед них було 161 відділення акціонерних банків і банківських контор 
та 316 товариств взаємного кредиту, а загалом у межах 
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українських губерній діяло 477 кредитових фірм1. Всі вони проводили 
власні операції за чітко регламентованим і централізованим імперським 
законодавством. Правління найміцніших приватних банківських і 
кредитових установ знаходилися переважно у Петербурзі та Москві. 
Такий стан речей тривав практично до 1917 р. 

Лютнева (1917 р.) революція в Росії призвела до поступової, але 
безповоротної децентралізації державного організму колишньої імперії. 
По всій її неосяжній території бурхливо ширилися національні і крайові 
окремішницькі політичні рухи, що очолили державотворчі процеси 
поневолених царатом народів. В Україні з березня 1917 р. втілення в 
життя національних прагнень взяла на себе Центральна Рада – 
законодавчий представницький орган (передпарламент) крайової 
революційної демократії, що об’єднав діячів політичних і громадських 
організацій переважно соціалістичного спрямування. Невдовзі І 
Універсалом Центральної Ради (від 10 червня 1917 р.) було 
проголошено про утворення автономної до петроградської влади 
Української Народної Республіки2. Керманичі УНР одразу ж заявили 
про намір побудови в країні соціалістичного ладу. Виконавчим органом 
у країні став створений 15 червня 1917 р. Генеральний Секретаріат 
Української Центральної Ради на чолі з В.К.Винниченком3. 
Фінансовими справами новопосталої республіки мало завідувати 
Генеральне Секретарство фінансових справ (на чолі з проф. 
Х.А.Барановським). На нього ж покладалося й врегулювання стосунків 
держави з приватними банківськими та кредитовими установами в 
Україні. 

З перших же днів свого існування Центральна Рада опинилася у 
відчутній грошовій скруті, розв’язати яку її урядовці сподівалися за 
допомогою приватних банківських установ4. Під час слухання 27 червня 
1917 р. доповіді генерального секретаря фінансів “Про загальні основи 
найближчої роботи у фінансових справах” можновладці Республіки, 
обговорюючи питання податкових зборів, на пропозицію 
Х.А.Барановського визначили, що “Генеральний секретаріят має право 
погодитись з якоюсь банковою установою, щоб вона взяла на себе 
обов’язки обслуговувати потреби Центр[альної] Ради”5. 

Отже, Генеральному Секретаріатові було надано право брати на 
потреби Центральної Ради позики у приватних банківських закладах. 
Одночасно недостачу дрібновартісних грошей прагнула зменшити 
постанова Генерального Секретаріату від 4 грудня про видачу 

                                           
1 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – 

ЦДАВОВ України), ф. 1064, оп. 1, спр. 28, арк. 28. 
2 Украинская жизнь. – 1917. – № 3-6. – март-июнь; Вісти з Української Центральної 

Ради. – 1917. – № 9. – травень. 
3 Народна Воля. – 1917. – 17 червня. 
4 Див.: Гай-Нижник П. Фінансова політика Української Центральної Ради (1917-1918) 

// Наукові записки. Зб. праць молодих вчених та аспірантів. – К.: Інст. української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1999. – Т. 3. – 
С. 356-400. 

5 Нова Рада. – 1917. – 1 липня. 
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губерніальними і повітовими державними скарбницями замість 
грошових знаків населенню 5% короткотермінових серій білетів 
Російської Державної скарбниці (облігацій) та купонів від державних 
внутрішніх позик І і ІІ випусків 1905 р., ІІ випуску 1906 р., 5 % позик 
1914 і 1915 рр., ІІ внутрішньої 5 % позики 1915 і 1916 рр. та “Позики 
Волі” 1917 р. Цією постановою провінційні скарбниці, однак, 
скористатися не встигли через початок україно-більшовицької війни. Її 
доповнила невдовзі постанова від 21 грудня про прийняття скрізь, як 
грошових знаків, чеків, випущених київськими банками на ім’я 
Київської контори Державного банку до 1 березня (ст.ст.) 1918 р. Такі 
внески зараховувалися як звичайні поточні рахунки вкладників, а в 
ощадних касах – як внески, якими власники мали право розпоряджатися 
на загальних підставах. Метою цих заходів було не що інше, як негайне 
погашення “голоду” коштів у державному розпорядженні. 

Як наслідок, банки одразу ж внесли 1 млн. руб. Заощадження 
Державного банку  стали поповнюватися. 20 грудня в його касі було 
лише 40 тис. руб., 21 грудня поступило на поточні рахунки 4 млн. руб., 
а 22 грудня – ще 5 мільйонів рублів. З метою отримання дрібних грошей 
20 грудня урядом було санкціоновано здійснення облави на всі заклади, 
де збиралися маклери і спекулянти дрібних грошей. Гроші 
конфісковувались і вносилися на поточні рахунки Державного банку. 
Всього внаслідок цієї акції було відібрано більш ніж 50 тис. рублів1. 

Такі кроки уряду викликали зрозуміле невдоволення ділових кіл. У 
зв’язку з цим Генеральним Секретаріатом було видано відозву до 
населення про торгову і фінансову діяльність. Відозва мала внести 
заспокоєння в суспільство, у якому почали ширитися чутки, що 
фінансова діяльність уряду УНР спрямована проти вкладників та їхніх 
зберігань. Генеральний Секретаріат пояснив, що ним вжиті всі “заходи 
для спокійного ходу торгово-промислової та фінансово-економічної 
діяльності”. Уряд запевнив, що не допустить порушення прав 
вкладників і закликав населення “віднестись з повною довірою до 
фінансових заходів всіх кредитових установ Української Народної 
Республіки, які тепер перебуватимуть під його контролем”2. 

Рік 1917 закінчився початком україно-більшовицької війни. 
Запровадження національної фінансової системи ставало можливим 
лише з її успішним для України завершенням. 11 січня 1918 р. Мала 
Рада ухвалює IV Універсал, що проголошує самостійність УНР. 
Стосовно фінансово-економічної сфери в Універсалі зазначалося про 
перспективи передачі землі селянам без викупу, демобілізації заводів, 
боротьби з безробіттям, передачі до рук держави найважливіших 
галузей торгівлі (з метою обернути прибутки на користь народу), 
державної монополії на закордонну торгівлю і продаж та виробництво в 
основних промислових галузях, а також встановлення народного 
контролю над банками. З цього приводу, зокрема, вказувалося: “Віднині 

                                           
1 Немановъ Л.М. Финансовая политика Украины (7 ноября 1917 – 4 февраля 1919 г.). – 

К., 1919. – С. 35-36. 
2 ЦДАВОВ України, ф. 1063, оп. 3, спр. 1, арк. 114. 
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кредитова допомога банків повинна надаватися, головним чином, на 
підтримку трудового населення, на розвиток народного господарства 
Української Народної Республіки, а не для спекуляції і банківської 
експлуатації”. З приводу останнього визначення зважимо на те, що 
керівники Центральної Ради та її урядовці були непримиренними 
соціалістами і в їхньому розумінні всі приватні підприємці визначально 
вважалися експлуататорами трудового народу, а банкові заклади та 
подібні установи, як запевняв, наприклад, директор Державного банку 
УНР М.Кривецький, – “гніздами спекулятивного кредиту, бо переважна 
більшість товариств взаємного кредиту є розсадником самої нестримної 
спекуляції”1. 

Втім невдовзі (25 січня 1918 р.) члени Малої Ради і Ради Народних 
Міністрів (таку назву після проголошення IV Універсалу отримав 
Генеральний Секретаріат) змушені були залишити Київ. Спочатку 
державний провід перебрався до Житомира, а потім – до Сарн. Тепер 
врятувати Центральну Раду від остаточного розгрому могла лише 
стороння допомога. Ця допомога прийшла від країн Четверного блоку. 
Самостійний статус УНР дав можливість Україні заключити 
Берестейський договір з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та 
Туреччиною. За військову допомогу німецьких та австро-угорських 
військ у визволенні України від більшовиків Центральна Рада 
зобов’язалася надати новим союзникам відплату значною кількістю 
продовольства та сировини. Вигнання з України більшовиків, проте, 
обернулося у німецько-австрійську окупацію, що невдовзі сприятиме 
фатальному кінцю для існування самої Центральної Ради і Української 
Народної Республіки. 1 березня 1918 р. уряд УНР прибув у звільнений 
Київ. 

Наслідки більшовицької окупації. Беручи під свій контроль (за 
допомогою німецьких та австро-угорських військ) територію України, 
уряд УНР застав її народне і фінансове господарство у ще більш 
жалюгідному стані, ніж це було у 1917 р. Більшовицька окупація 
остаточно зруйнувала основи фінансово-економічного життя в країні. 
Торговельне і промислове життя зупинилося. Під час більшовицького 
панування в Києві та інших містах буржуазію було обкладено 
контрибуцією (у Києві вона дорівнювала 10 млн. руб., з яких було 
внесено готівкою та чеками 5 млн. руб.). Банкам було заборонено 
здійснювати будь-які операції, відкрито їх сейфи, золото конфісковано, 
а віднайдені в склепах готівкові гроші перенесено на поточні рахунки. 
Залишаючи Київ, як заявив на нараді представників банків керуючий 
Державним банком В.Ігнатович, більшовики вивезли кредитовими 
білетами 20 млн. руб. і золотої монети за номінальною ціною 1 млн. 700 
тис. руб. Комісари вивезли з банків України на суму близько 700 
мільйонів відсоткових паперів, а в Ростові-на-Дону було знищено на 
кілька сотень мільйонів рублів відсоткових паперів, що належали 

                                           
1 Там само, оп. 1, спр. 28, арк. 28. 
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одеській конторі Держбанку й ощадним касам, розташованих на терені 
Україні. 

Державний і приватний кредит опинилися паралізованими. Ще до 
жовтневого перевороту, що відбувся в Петрограді, власне, українських 
великих приватних банків, як таких, не було. На терені України 
розташувалися мережі відділень кредитових установ, центри правлінь 
яких знаходилися у двох російських столицях. Там же перебував і їх 
основний капітал. Однак в українських відділеннях все ж знаходилися 
значні суми як коштовностями, так і готівкою, що належали самим 
відділенням та їх вкладникам. Разом з тим, нетривке перебування 
“совітів” в Україні не залишило часу для знищення адміністративного 
апарату приватних кредитових установ. Відтак урядові УНР слід було 
надати можливість цим установам відновити операції власною 
ініціативою, а із свого боку створити політичне сприяння їх економіко-
кредитовій та грошовій діяльності. Центральна Рада ж, проголосивши 
соціалізацію і не здійснюючи її на практиці, створила паніку серед 
майнового класу, у населення з’явилася недовіра до банківських та 
кредитових установ. Непевність соціально-політичної ситуації в країні 
викликала відтік внесків у банки та звуження й без того незначної 
діяльності кредитових установ. Земельні банки взагалі припинили 
діяльність, очікуючи соціалізації землі. До того ж Центральна Рада у 
грудні 1917 р. розпорядилася ліквідувати всі місцеві відділення 
Державного Дворянського і Селянського земельного банку без заміни 
цього державного іпотечного банку будь-яким іншим. 

Якщо незначні капітали ще перебували на поточних рахунках, то 
лише тому, що видачі за цими рахунками було обмежено. Крім того, за 
два тижні владарювання в Україні радянська влада не встигла провести 
націоналізацію банків. Коли Центральна Рада повернулася до влади, то 
її урядовці побачили, що всі банки зачинені, операції припинено, а 
грошових знаків у них не було. З вигнанням більшовиків банки 
відчинилися, але не мали змоги здійснювати (через відсутність 
грошових знаків) ані вексельних, ані переказних операцій. Народ 
перестав довіряти міцності уряду і його фінансовій політиці. Директор 
Державного банку В.Ігнатович на засіданні фінансової комісії 21 квітня 
1918 р. нарікав з цього приводу, що у банки грошей не вносять через те, 
що населення не вірить, що вкладені гроші йому повернуть. 

Стан банківської справи державного рівня характеризує той факт, 
що в першій половині 1918 р. (тобто за Центральної Ради, до 
гетьманського перевороту) центральна бухгалтерія Державного банку 
навіть не вела звідних балансів. Однак існували подібні баланси всіх 
кредитових установ України (за винятком районів Одеської і 
Харківської контор та Кам’янця-Подільського і Рівненського відділень), 
що висвітлюють фактично завмерлий стан приватного кредиту в Україні 
і недовіри населення до банків, зумовлених нестійкою позицією уряду 
Центральної Ради: 
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Баланси приватних кредитових установ (в тис. рублів) 
Актив 

Місяць Число Каса Поточні 
рахунки 

Дисконт 
і позики 

%% 
папери Коресп. 

Інші 
активні 
рахунки 

Січень 1 30168 87242 723843 61853 183582 422810 
Лютий 1 21552 92501 681698 57488 175990 494427 
Березень 1 16737 88532 674126 53829 164643 440385 
Квітень 1 23919 93073 657882 48418 184101 424905 

 
Пасив 

Місяць Число Капіта
ли 

Внески на 
по-точні 
рахунки 

Переоблік і 
перезаклад Коресп. 

Інші 
пасивні 
рахунки 

Січень 1 43543 896460 88245 189512 291739 
Лютий 1 43126 869313 93893 166840 300485 
Березень 1 41306 841560 95152 163926 296217 
Квітень 1 41383 833861 97666 160832 294429 

 
Тим часом, перед поверненням до Києва, Мала Рада під 

головуванням М.Грушевського ухвалює у Житомирі 1 березня 1918 р. 
закон, що встановлює в Україні нову грошову одиницю – гривню. 

6 березня 1918 р. міністр фінансів М.Ткаченко (перебував на цій 
посаді з січня по березень 1918 р.) скликав нараду представників 
приватних банків для обговорення загального фінансового стану. На 
нараді виступив голова Ради Міністрів УНР В.Голубович, який сказав, 
що уряд продовжить курс на соціалізацію землі і що, незважаючи на 
присутність в Україні військ Центральних держав, ніяких змін в 
економічній політиці не відбудеться. У свою чергу, міністр фінансів 
гостро критикував банківських діячів за їхнє неспівчуття політиці Ради і 
звинуватив їх у прихильності до ідеї єдиної Росії. Міністр закинув 
банкірам і невдачі УНР в боротьбі з більшовиками. М.Ткаченко 
поставив вимогу, щоб банки припинили будь-які зносини з Росією і 
заявив, що урядом розроблено низку заходів, спрямованих на 
витіснення російського капіталу з українського ринку. При цьому він 
звинуватив банкірів у загальній фінансовій руїні та небажанні банків 
допомогти державі вийти з фінансової кризи через надання необхідних 
коштів. Міністр вказав також, що в такому разі уряд вирішив вдатися до 
примусового займу і запропонував присутнім негайно приступити до 
внесків у рахунок цієї позики. У відповідь банківські діячі зауважили 
міністрові, що грошей у банків немає і вони самі потребують державної 
підтримки. Все ж таки на нараді було вирішено відкрити банки 8 
березня для повернення грошей особам, які здали білети у 100 крб. за 
радянської окупації для обміну і розпочати видачі за поточними 
рахунками. 

Своєрідною відповіддю на закиди міністра фінансів стала записка 
представників промисловості, торгівлі, фінансів і сільського 
господарства України до Ради Народних Міністрів від 9 березня 1918 р. 
У ній, зокрема, зазначалося, що приватний кредит і банківський апарат 
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знаходяться в стані, близькому до повного паралічу: повний підрив 
довір’я до забезпечення приватної власності став причиною гострої й 
одночасно зростаючої грошової кризи. Швидко використавши всю 
касову готівку, банки змушені підтримувати надзвичайно вузькі 
обмеження по видачах з поточних рахунків, що ще більш підірвало 
довіру до них. Банківські активи, що складаються з векселів сільських 
господарств, торговців та промисловців за умов розрухи в 
промисловості, торгівлі і сільському господарстві загрожують 
перетворитися в нуль. Податки не сплачуються. Помайнове обкладання 
перетворилося у фікцію. Все це створювало надзвичайні складнощі у 
підтримці тривкості української грошової системи та її валюти. В 
записці також йшлося про те, що “величезне порушення балансу 
економічного і фінансового життя України при паралічі нормальних 
фінансових джерел будуть змушувати до подальшого випуску і 
знецінювання паперових грошей”. 

Невдачі у вирішені фінансових проблем призвели до відставки з 
посади міністра М.Ткаченка. Тимчасово виконуючим обов’язки міністра 
фінансів став його товариш (заступник) інженер-технолог і соціал-
демократ В.Мазуренко. Д.Дорошенко згадував, що саме В. Мазуренку 
довелося практично лише розпочати структурно-адміністративну 
організацію українського урядового фінансового відомства. На 
відповідальні посади він запросив свідомих української справи людей, 
які в той же час були й фахівцями у фінансовій сфері. Фінансове 
становище уряду України навесні 1918 р. втім продовжувало 
залишатися вкрай важким. 24 березня 1918 р. на засіданні Малої Ради 
уряд УНР було реорганізовано. Голова Ради Міністрів В.Голубович 
виступив з урядовою Декларацією, у якій щодо програми майбутньої 
праці нового Кабінету з фінансової політики, зокрема, зазначив: “У 
сфері фінансів у нас теж усе зруйноване, і все треба робити заново. 
Будуть заведені основні грошові знаки і поволі переводитиметься заміна 
знаків російських українськими. Мається на увазі урегулювання 
емісійного права, контроль над банками. Операціям ощадних кас буде 
надано більшої еластичності”. При цьому прем’єр ще раз наголосив, що 
“по міністерству фінансів положення особливо важке. Тут все знищено і 
все потрібно створювати заново”. Новим народним міністром фінансів 
УНР було призначено соціаліста-революціонера С.Перепилицю (1884-
1932 рр.), на якого уряд покладав надії стосовно реорганізації й 
оздоровлення грошової системи України і які, принагідно зауважимо, 
він не виправдав. 

Подібну ж ситуацію в державі змальовував 28 березня 1918 р. на 
спільному засіданні Комісії по товарообміну з Центральними 
державами й голова української делегації Порш, який вказав, що 
більшовики зруйнували весь фінансовий апарат України, вивезли 
мільйони рублів, провіантські запаси розграбовані або вивезені до Росії, 
пересувний склад залізниць вигнано на північ, мости підірвані, хліб 
потрібно купувати, а грошових знаків немає. 21 квітня 1918 р. урядом 
було скликано спеціальне засідання фінансової комісії для обговорення 
загально-фінансової ситуації, на якому аналогічну констатацію у 
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вступній промові визнав В.Мазуренко. 
Невирішеність внутрішнього фінансового стану в країні і широке 

обговорення у Центральній Раді щодо умов перебування окупаційних 
військ в Україні – усе це створило нездоланний бар’єр між державною й 
окупаційною владами. Цілком розуміючи, що на поточний момент Рада 
не має ані сил, ані прибічників, які б стали на її захист, німецьке 
командування твердо вирішило повалити її правління в країні. За таких 
умов над Україною нависла реальна загроза перетворитися у генерал-
губернаторство. Проте німці зробили ставку на зміну лише влади в 
Україні, а не її державного статусу. 29 квітня 1918 р. на з’їзді хліборобів 
генерала П.Скоропадського було проголошено Гетьманом усієї України. 
Німецький загін розпустив Центральну Раду, а в ніч з 29 на 30 квітня 
бойовики очолюваної П.Скоропадським таємної організації “Українська 
громада”, захопили основні адміністративно-державні установи. Так, за 
активного нейтралітету окупаційних військ, у Києві відбувся  
державний переворот під проводом правих сил. На зміну Українській 
Народній Республіці постала Українська Держава у формі Гетьманату 
П.Скоропадського. 

Нова влада проголосила курс на капіталізацію економіки й 
гарантувала підприємцям охорону приватної ініціативи як основи 
цивілізації. Саме за існування Української Держави приватні банківські 
та кредитові установи почали поступово виходити із стану глибокої 
кризи. Набув повномірних належних йому ознак і Державний банк, 
який довелося засновувати фактично заново. За Гетьманату Державний 
банк був одночасно як емісійним і депозитним банком банків, так і 
банком державного короткотермінового кредиту, який мав право 
приймати внески і надавати позики квазідержавним та іншим 
комерційним закладам та банкам. Офіційно він відкрився 2 вересня 
1918 р.1 Втім, Держбанк почав виявляти свою активну діяльність ще як 
до свого офіційного відкриття, так і до свого офіційного заснування (10 
серпня 1918 р.), й не лише випуском кредитових білетів, що говорить 
про початок його повномірного функціонування. 

Це виразно видно з балансів Банку та його відділів (включно із 
скарбницями). Активні операції Банку поступово зростають (з 1 липня 
по 23 листопада 1918 р.): каса Держбанку зросла з 126 млн. 732 тис. до 
751 млн. 967 тис. крб.; облік векселів збільшився майже вдвічі (332 млн. 
887 тис. до 652 млн. 446 тис. крб.); позики скарбниці під торговельні 
операції збільшилися з 619 млн. 966 тис. до 1 млрд. 129 млн. 359 тис. 
крб.; збільшилися, хоча й не набагато, спеціальні позики, а саме на 8 
млн. крб., з яких зросли і спеціальні позики установам дрібного кредиту 
(з 12 млн. 160 тис. до 20 млн. 098 тис. крб.); банківські суми за 
кордоном з 53 млн. 400 тис. крб. (на 23 вересня) за два місяці піднялися 
до 257 млн. 352 тис. крб.; іноземних банкнотів з 1 липня по 23 
листопада (без даних за жовтень) побільшало з 13 млн. 308 тис. до 44 

                                           
1 Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К.: Український 

письменник, 1993. – С. 151. 
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млн. 235 тис. крб.; відсоткових паперів, що належали Держбанкові, 
збільшилося з 24 млн. 408 тис. до 1 млрд. 037 млн. 392 тис. крб., а 
поточний рахунок Держскарбниці зріс 470 млн. 696 тис. до 719 млн. 166 
тис. карбованців1. 

Порівняння активів Держбанку з його пасивом не заперечує 
подібного твердження. З 1 липня по 23 листопада 1918 р. сума випуску 
кредитових білетів Держбанком збільшилася з 409 млн. 519 тис. до 2 
млрд. 528 млн. 038 тис. крб., термінових внесків було зроблено (на 23 
листопада 1918 р.) на 14 млн. 456 тис. крб., а безтермінових – на 8 млн. 
457 тис. крб. (на 1 липня 1918 р. – 2 млн. 862 тис. крб.), поточні 
рахунки, наприклад, зросли: державних і громадських установ з 237 
млн. 562 тис. до 400 млн. 276 тис. крб., приватних кредитових установ – 
з 208 млн. 678 тис. до 354 млн. 173 тис. крб., відсоткові (тобто рахунки 
приватних осіб) – з 162 млн. 069 тис. до 204 млн. 099 тис. крб.; 
зменшились – ощадних кас (з 15 млн. 353 тис. до 2 млн. 258 тис. крб.)2. 
Ось, скажімо, як змінювалися поточні рахунки приватних кредитових 
установ по всіх відділах Держбанку з вересня 1918 р.: 1 вересня – 203 
млн. 081 тис. крб., 23 вересня – 249 млн. 857 тис. крб.3, 1 жовтня – 295 
млн. 851 тис. крб., 1 листопада – 325 млн. 944 тис. крб., 23 листопада – 
354 млн. 173 тис. крб.4 Наведені факти вказують на повільне, проте 
впевнене зростання активної діяльності Державного банку і приватних 
кредитових установ, що свідчить і про поступову стабілізацію 
економічної ситуації в країні, відродження фінансового життя і появи в 
населення довіри до уряду. 

У цьому контексті ще більш переконливими виглядають (після 
застою у часи УНР) баланси приватних акціонерних банків5. У серпні 
1918 р. “Финансовый журнал” констатував: “Київські банки з дня 
виходу большовиків цілком очуняли. Життя в банках тепер нагадує 
життя до війни. Біжучі рахунки в деяких великих банках збільшилися на 
70-100 %... За наявними відомостями, щоденні надходження готівки 
тільки в двох великих банках доходить до 5-6 міл. карб.”6 Так, 
наприклад, внески на поточні рахунки у банківські приватні установи з 
1 травня  зросли з 836 млн. 942 тис. крб. до 1 млрд. 143 млн. 251 тис. 
крб. на 1 жовтня 1918 р.7, що свідчить про зростання довіри населення 
до банків, і гроші, які раніше ховалися “за п’єцами”, почали надходити в 
банківські структури. Незважаючи на те, що порівняно з величезними 
сумами паперових грошей, які попадали на терен України з Росії, таке 
збільшення відносно незначне, але показовою і характерною його 
рисою є те, що з кожним місяцем внески поступово зростали. Це 
підтверджують і зведені баланси приватних кредитових установ 

                                           
1 Неманов Л. М. Цит. праця. – С. 129. 
2 Там само. – С. 130. 
3 Туган-Барановський М. Грошова криза української кооперації // Українська 

кооперація. – 1918. – Кн. 4. – жовтень. – С. 5. 
4 Неманов Л. М. Цит. праця. – С. 130. 
5 Там само. – С. 132-133. 
6 Туган-Барановський М. Цит. праця. – С. 7. 
7 Неманов Л. М. Цит. праця. – С. 133. 
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України. Так, у травні було внесено на поточні рахунки 30 млн. 605 тис. 
крб., у червні – 37 млн. 657 тис. крб., липні – 37 млн. 682 тис. крб., у 
серпні – 76 млн. 795 тис. крб., а у вересні – 123 млн. 570 тис. крб. 
Загалом же, на 1 жовтня 1918 р. внески на поточні банківські рахунки 
склали 1 млрд. 143 млн. 251 тис. крб.1 

Поступово, за час існування Гетьманату, банки не лише видавали з 
поточних рахунків, але й почали проводити активні операції. Із 
збільшенням торговельного обігу в Україні почали розширятися й 
банки. Разом з тим, з часу від’єднання України від Росії і за умов 
знищення петроградських і московських банківських правлінь, їх 
українські відділення функціонували практично самостійно. Зрозуміло, 
що за нових умов центром банківської діяльності в Україні повинен був 
стати Київ. Київські відділення після вигнання більшовиків дуже скоро 
самі почали відігравати роль центральних правлінь. Першим такі 
функції перебрало на себе київське відділення Азовсько-Донецького 
комерційного банку, що скликало в Києві з’їзд управляючих 
українськими відділеннями банку, які створили тимчасове правління із 
всіма повноваженнями й правами центрального правління2. Згодом 
подібне було зроблено й іншими відділеннями банків, а до Києва 
почали переїжджати окремі члени петроградських і московських 
правлінь. Гетьманському уряду залишалося лише узаконити 
новостворені правління, що практично вже були створені й активно 
діяли, та санкціонувати перетворення Києва на вітчизняний банківський 
центр. 

Такий крок було зроблено шляхом затвердження 13 листопада 1918 
р. тимчасового Закону про повномічності правлінь акційних комерційних 
банків, відділи та агенства яких знаходяться в межах України3. В 
законі, зокрема, відзначалося, що акційні комерційні банки, 
місцеперебування правлінь яких (за їх статутом) визначено в Росії, і що 
мають відділи або агенства в межах Української Держави, продовжують 
свою діяльність на підставі власних статутів зі всіма визначеними в них 
додатками та змінами, а функції правлінь таких банків здійснюються їх 
членами, які прибули в Україну. Пунктом ІІІ закону постановлялося: “3. 
Про осіб, яким згідно зі ст. 2 цього закону, належать функції правлінь, 
Кредитова Канцелярія, на подання од Комітету з’їздів представників 
акційних банків короткострокового кредіту, може видавати, по кожному 
банку окремо, відповідні свідоцтва. Особа, або особи, зазначені в цих 
свідоцтвах, користуються всіми правами, що для правлінь присвоєні 
статутами підналежних банків та загальними законами і за свої вчинки 
по управлінню та завідуванню банком, його відділами та агенствами 
несуть відповідальність на загальних підставах, для правлінь 
встановлених”4. Довіреності по банку, його відділах та агенствах, а 
також інші акти могли видаватися за підписом одного з членів 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. – С. 125. 
3 ЦДАВОВ України, ф. 1064, оп. 1, спр. 191, арк. 1-1 зв. 
4 Там само, арк. 1. 
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правління певного банку. Одночасно повноважність тих членів 
правлінь, яких було обрано до кінця 1917-1918 операційних років, 
автоматично продовжувались на 1918-1919 рр. за умови, якщо не 
відбувалися загальні збори акціонерів банку1. 

На той час в Україні вже було утворено кілька великих акціонерних 
банків: Південний комерційний банк з правлінням у Харкові (статут 
було затверджено міністром фінансів 16 вересня), Донецький гірсько-
промисловий банк з правлінням у Харкові (статут затверджено 5 
жовтня), Балтійсько-Чорноморський промисловий банк з правлінням у 
Києві (статут затверджено 10 жовтня) та Український промисловий банк 
з правлінням у Києві (статут затверджено 17 жовтня) тощо2. Розширяли 
свою діяльність такі великі банки, як Дніпровсько-Донецький 
комерційний банк, Руський для зовнішньої торгівлі банк, Південний 
банк, Київський приватного кредиту банк, Руський торгово-
промисловий банк, Центральний банк Товариства взаємного кредиту в 
Україні та інші акціонерні, суспільні, міські і кооперативні банки, 
товариства взаємного та іншого кредиту3. 

Під час Гетьманату банківська діяльність в Україні пережила своє 
нове відродження і починала активно й всебічно розвиватися. Його 
падіння (14 грудня 1918 р. П.Скоропадський внаслідок збройного 
заколоту Директорії відмовився від влади) суттєво вдарило по 
банківській справі і з того часу вона почала поступово, але 
безповоротно занепадати. У цьому контексті важко не погодитися з 
думкою сучасника тих подій і дослідника вітчизняної фінансової 
політики Л.Нєманова, який, до речі, несхвально ставився до української 
державності в будь-якій її формі і який зазначав: “Можна не 
сумніватися, що якби діяльність банків не була насильницько перервана 
повстанням Директорії, а потім радянською владою, то приватний 
кредитовий апарат на Україні вповні налагодився б, разом з нормальним 
розвитком кредиту, зменшилися б випуски паперових грошей і 
налагодилося б торговельне і промислове життя країни. Стан банків і 
поліпшення їхнього положення за час гетьманської влади є кращим 
показником того, які умови необхідні для того, щоби міг існувати і 
правильно функціонувати в країні кредитовий апарат, без котрого 
неможливе ніяке промислове і торгівельне життя”4. 

                                           
1 Там само. 
2 Державний Вістник. – 1918. – 10 вересня; 31 жовтня. 
3 Там само. – 6 вересня; 5 жовтня. 
4 Неманов Л. М. Вказ. праця. – С. 131. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ  
ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ  
В ГЛОБАЛІЗОВАНУ СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ:  

ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
 
Розглянуто необхідність об’єднання зусиль світового 

співтовариства для вирішення проблем збереження природи нашої 
планети та важливість екологічних питань як чинника економічного 
розвитку. Зроблено огляд сучасного етапу розвитку екологічного 
законодавства України та участь країни у міжнародних угодах 
природоохоронного змісту. Проаналізовано основні еколого-правові 
аспекти забезпечення національних інтересів України в період 
інтеграції до світової економіки.  

 
Проблема: Усвідомлення загроз навколишньому середовищу в 

останній третині ХХ століття – характерна ознака серйозних змін у 
світогляді людства, визнання його неподільної єдності з природою. 
Визначний російський учений, академік В.І.Вернадський понад 
півстоліття тому зазначав, що силу людської діяльності можна 
порівняти з геологічною силою Землі. 

У праці відомого економіста Дж. Форестера “Світова динаміка” 
(1971 р.) розроблено теорію зворотних взаємозв'язків і обґрунтовано 
неминучість вичерпання ресурсів планети. В теоріях “Римського клубу” 
визначені моделі виживання людства в умовах обмежених ресурсів. 

З того часу людство пішло вперед, і міць людини значно виросла. 
Один блок Чорнобильської АЕС завдав непоправної шкоди великому 
регіону, пов'язаному нерозривними екозв’язками не лише з окремим 
континентом, а й з усім живим на Землі, призвів до зміни планетарних 
процесів. 

Визнання екологічної безпеки невід’ємним атрибутом соціального 
розвитку потребує формування нового світосприйняття та стратегії 
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постіндустріального розвитку, оскільки традиційний науково-технічний 
прогрес, як засвідчила дійсність, є небезпечним в екологічному плані. 

Серед національних пріоритетів розвинених країн 
природоохоронний аспект посідає одне з чільних місць, оскільки 
екологічна безпека виступає як заперечення екологічної загрози.  

Аналіз стану розробки проблеми: Незважаючи на складність 
природної сфери, недостатній рівень розвитку природознавства, наукою 
напрацьовано низку базових положень взаємодії суспільства і природи, 
що є стратегічними для розроблення науково-методологічної основи 
екологічної безпеки як складової національної безпеки України, 
реалізації національних інтересів України. 

У цьому контексті серед багатьох визначень екологічної безпеки 
виділимо: екологічна безпека – складова глобальної і національної 
безпеки, тобто такого стану розвитку суспільних відносин в галузі 
екології, при якому системою державно-правових, організаційних, 
науково-технічних, економічних та інших соціальних засобів 
забезпечується регулювання екологічно небезпечної діяльності, режим 
використання природних ресурсів, охорона навколишнього природного 
середовища, безпечного для життя і здоров’я людей, запобігання 
погіршенню екологічної обстановки та виникненню небезпеки для 
природних систем і населення1. 

Сьогодні можна говорити, що в нашій країні склалася національна 
система екологічного права як комплексна галузь, яка об’єднує правові 
форми, правові відносини, котрі виникають у процесі взаємодії 
суспільства й природи. З нормативної точки зору, екологічне право – це 
система норм і правил, що регулюють відносини в галузі охорони, 
використання, відтворення всіх природних ресурсів, екологічної 
безпеки, охорони навколишнього природного середовища, життя і 
здоров'я людей від негативного впливу забрудненого навколишнього 
середовища2. 

Забезпечення екологічної безпеки – це основний спосіб розв’язання 
екологічних проблем, що гарантує громадянам України розвиток і 
проживання в сприятливих умовах навколишнього природного 
середовища. 

Правові засади політики екологічної безпеки закладено в Основному 
Законі – Конституції України3. Зазначимо, що підставою виникнення 
правовідносин у галузі екологічної безпеки є норми екологічного 
законодавства, зокрема Закон України “Про охорону навколишнього 
природного середовища” від 25 червня 1991 р. Основні напрями 
державної політики національної безпеки України в екологічній сфері 
визначені в Концепції (основах) державної політики національної 

                                           
1 Андрейцев В.І. Екологічне право: курс лекцій. Навч. посібник для юридичних 

факультетів вузів. – К., 1996. – С. 91. 
2 Костицький В. Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації // 

Право України. – 1988. – № 1. – С. 68. 
3 Конституція України. – К.: Офіційне видання Верховної Ради України, 1996. – 120 с. 
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безпеки і Законі України “Про основи національної безпеки” від 
19.06.03 р. 

До механізму  правового забезпечення екологічної безпеки в Україні 
належить сукупність державно-правових заходів, спрямованих на 
регулювання діяльності, здатної посилювати рівень екологічної безпеки, 
запобігання погіршенню екологічної обстановки та виникненню 
небезпеки для населення і природних систем, локалізацію проявів 
названої небезпеки. 

Верховна Рада України 5 березня 1998 прийняла постанову № 188/98 
– ВР, якою затвердила “Основні напрями державної політики України в 
галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки”. 

У сучасному розвиткові українського екологічного законодавства 
помітно тенденцію до його деталізації, подальшого удосконалення 
окремих його частин. Було впроваджено низку основних нормативно-
правових актів, що регулюють майже всі аспекти охорони 
навколишнього середовища і використання природних ресурсів. 
Спільними зусиллями всіх гілок влади закладено основи законодавства 
у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів, 
екологічної безпеки. Так, зокрема, Верховною Радою України були 
прийняті Земельний, Лісовий, Водний кодекси та Кодекс про надра, 
закони України “Про охорону навколишнього природного середовища”, 
“Про природно-заповідний фонд”, “Про охорону атмосферного 
повітря”, “Про тваринний світ”, “Про екологічну експертизу”, “Про 
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про поводження з 
радіоактивними відходами”, “Про відходи”, “Про рослинний світ”. 

Однак деякі еколого-правові аспекти потребують подальшої 
розробки.  

Серед них – еколого-правові аспекти забезпечення національних 
інтересів у процесі інтеграції України до світової економіки. 

Постановка завдання: З цього приводу були видруковані статті, у 
яких з’ясовувалися основні проблеми, пов’язані із приєднанням України 
до міжнародних угод екологічного та природоохоронного змісту, 
подальший розвиток власного екологічного законодавства та його 
адаптація до міжнародних норм при одночасному забезпеченні 
національних інтересів України за умов розширення її участі в 
міжнародній економічній співпраці. 

У нинішніх  умовах для України важливим завданням є інтеграція до 
світового економічного простору. Сучасне міжнародне економічне 
середовище формується під дією значної кількості чинників. Нинішній 
етап розвитку світової економіки визначається насамперед впливом 
глобалізації. Глобалізація формує можливості для прискореного 
економічного зростання у світовому масштабі, створює ширші 
передумови для розвитку бізнесу найкрупнішими ТНК, розширює 
простір для економічних зв’язків, що має бути враховано відповідним 
чином у нормах міжнародного права, котрі регулюють ведення 
сучасного бізнесу. 
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В умовах глобалізації, посилення інтенсивності і швидкості 
розгортання світогосподарських торговельно-економічних відносин 
кожному новому суб’єкту економічних зв’язків все важче відвойовувати 
своє місце, досягати належного рівня конкурентоспроможності. 

Саме тому особливо важливим завданням є забезпечення 
національних  інтересів України під час інтеграції до глобалізованої 
світової економіки. 

Згідно з Законом України “Про основи національної безпеки 
України” від 19.06.2003 № 964 – IV національні інтереси – життєво 
важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності українського 
народу як носія суверенітету й єдиного джерела влади в Україні, 
визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує 
державний суверенітет України та її прогресивний розвиток1. 

Ст. 6 цього Закону визначає, що до пріоритетів національних 
інтересів, зокрема, належать: створення конкурентоспроможної, 
соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпечення постійного 
зростання рівня життя і добробуту населення; забезпечення екологічно 
та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, 
збереження природного середовища та раціональне використання 
природних ресурсів; інтеграція України в європейський політичний, 
економічний, правовий простір та в євроатлантичний безпековий 
простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими 
державами світу в інтересах України2. 

Україна досить активно інтегрується до світової економіки. 
Зазначимо, зокрема, що за період 1996 – 2003 рр. обсяг її товарного 
експорту збільшився з 14 400,8 млн. дол. США до 23 066,8 млн. дол., 
або в 1,6 рази. За цей же період обсяг імпорту збільшився з 17 603,4 
млн. дол. до 23 020,1 млн. дол., або в 1,3 рази3. Можна відзначити як 
позитивний результат перевищення обсягів експорту над обсягами 
імпорту і досягнення позитивного сальдо зовнішньоторговельного 
балансу. 

У 2003 р. експорт послуг України становив 4 348,0 млн. дол. США, а 
імпорт – 1458,0 млн. дол.4 І за цими показниками наша держава має 
позитивне сальдо. 

Однак на шляху інтеграції України до світової економіки є дуже 
багато проблем і труднощів.  

Основу експорту нашої країни складає продукція галузей, діяльність 
яких є екологонебезпечною та завдає значних збитків навколишньому 
природному середовищу, негативно впливає на стан здоров’я населення. 
Забезпечення національних інтересів України в процесі інтеграції до 
світової економіки вимагає зміни такої ситуації. 

                                           
1 Закон України “Про основи національної безпеки України” (Відомості Верховної 

Ради (ВВР). – 2003. – № 39. – С. 351) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 
2 Там само. 
3 Україна у цифрах у 2003 р. – К.: Держкомстат України, 2004. – С. 142. 
4 Там само. – С. 150. 



Україна – природа, екологія 
 

 409

У цьому контексті, зокрема, потребує особливої уваги питання 
еколого-правових аспектів регулювання середовища світової економіки 
та участь України в міжнародних угодах, що стосуються екологічних 
аспектів  економічної діяльності. Це зумовлено проблемами збереження 
довкілля, що стали особливо гострими в умовах глобалізації. До числа 
першочергових завдань, котрі стоять перед людством на сучасному 
етапі, – мінімізація та недопущення збитків навколишньому 
природному середовищу в процесі господарської діяльності та розвиток 
міжнародної економічної інтеграції, боротьба з екологічними злочинами 
в окремих країнах та у світі в цілому, створення і забезпечення 
ефективної діяльності механізму міжнародного екологічного права. 

У глобальних масштабах має бути забезпечено запобігання спробам 
добитися конкурентних переваг на міжнародних ринках за рахунок 
економії на природоохоронних заходах у процесі виробництва,  
економії на створенні екологічно безпечних умов для персоналу на 
підприємствах. Зазначені дії на міжнародних ринках повинні 
розглядатися як приклад екологічного демпінгу, проти виробників такої 
продукції мають застосовуватися штрафні санкції, а її продаж – 
обмежуватися чи заборонятися. 

Це питання має особливе значення для українських підприємств, що 
збираються виходити зі своєю продукцією на міжнародні ринки, але не 
забезпечують належних екологічних вимог у процесі її виробництва. 
Важливим правовим аспектом цього повинне стати якнайшвидше 
впровадження нових міжнародних стандартів, що забезпечують 
покращення менеджменту охороною довкілля та високу якість 
продукції (це, зокрема, стандарти ISO 9001 та ISO 14001). 

Дотримання екологічних норм і стандартів під час виробництва 
поступово стає все важливішим фактором, котрий визначає позиції 
виробників на міжнародних ринках.  

Правове міжнародне середовище повинне забезпечувати надійну 
нормативну базу по боротьбі з такими негативними процесами, що 
супроводжують виробництво, як забруднення поверхневих і підземних 
вод, деградацію земельних ресурсів, забруднення атмосфери, 
збільшення надходження в повітряний басейн планети парникових газів. 

Зокрема, останній аспект уже знайшов досить значне правове 
оформлення у вигляді численних міжнародних угод і вже зараз досить 
відчутно впливає на процеси економічного розвитку і міжнародної 
торгівлі. Серед цих угод – Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 
(РКЗК ООН), підписана в червні 1992 р. в Ріо-де-Жанейро на 
конференції ООН з навколишнього середовища, що набула чинності 21 
березня 1994 р., метою якої було забезпечити стабілізацію викидів 
парникових газів на безпечному для навколишнього середовища рівні і 
не допустити шкідливого антропогенного впливу на кліматичну 
систему. Однак через декілька років стало зрозуміло, що для 
забезпечення реальних успіхів у боротьбі зі збільшенням викидів 
парникових газів слід прийняти новий документ, з більш суворими і 
жорсткими зобов’язаннями для кожного з його учасників. Ним став 
Кіотський протокол до Рамкової конвенції від 19 грудня 1997 р., який 
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закріпив колективні зобов’язання країн Додатку І скоротити до 2008-
2012 рр. викид парникових газів на 5%  порівняно з 1990 р. Згідно з 
домовленостями 2001 р. у м. Маракеші визначаються, зокрема, правила 
торгівлі квотами  на викиди ПГ.  

Таким чином, даний приклад ілюструє тенденцію, яка полягає в 
тому, що еколого-правові аспекти, котрі регулюють розвиток світової 
економіки та міжнародного бізнесу, набувають з кожним роком все 
більшого значення. 

У сучасному глобалізованому світі визнаною є необхідність 
гармонізації міжнародного екологічного законодавства, але слід 
зважати на те, що беззастережне приєднання України до міжнародних 
угод обмежує можливості розвитку національної економіки. В 
сучасному світі жорстокої конкуренції необхідно розрізняти охорону 
довкілля як спосіб виживання людства і як спосіб тиску з боку 
транснаціональних корпорацій і розвинених країн у цілому, а відтак, 
виважено ставитися до проблеми гармонізації міжнародного 
екологічного законодавства. 

Як зазначають дослідники, одним з найбільш яскравих прикладів 
правової форми використання екологічних цілей для задоволення 
економічних інтересів можна вважати Віденську конвенцію про 
охорону озонового шару 1985 р., Монреальський протокол до неї 
1987 р. і Поправки до Монреальського протоколу про речовини, що 
руйнують озоновий шар, 1990 р., які Україна ратифікувала у 1996 р. – 
Монреальський протокол з усіма доповненнями до нього – це 
міжнародна угода в галузі екології, яка виконується беззастережно. 
Даний факт фахівці пояснюють тим, що природоохоронні цілі в 
контексті зазначеної проблеми відповідають інтересам великих 
транснаціональних корпорацій, які виробляють хладагенти, спінювачі та 
засоби пожежогасіння. Зазначений документ дав цим корпораціям 
можливість здійснити, залучаючи кошти світового співтовариства, 
реконструкцію своїх підприємств, розташованих у розвинутих країнах1. 

У зв’язку з тим, що міжнародні екологічні, природоохоронні угоди 
стають тим фактором, котрий впливає на економічний розвиток країн, 
Україна повинна звертати особливу увагу на детальне вивчення всіх 
аспектів кожного з таких документів, щоб не зашкодити власним 
національним інтересам. Сказане стосується, зокрема, можливої участі в 
торгівлі квотами на викиди парникових газів тощо. 

Разом з тим Україна має вести курс на подальше зближення свого 
екологічного законодавства із законодавством розвинутих країн, 
зокрема – із законодавством країн ЄС. Це має стати одним із чинників, 
що сприятиме інтеграції країни у світовий економічний простір загалом, 
та покращенню можливостей щодо розширення економічного 
співробітництва з європейськими країнами, членами ЄС. 

                                           
1 Орлов М. Правове забезпечення реалізації екологічних інтересів – основа незалежної 

охорони довкілля і розвитку економіки України // Право України. – 2001. – № 1. – С. 70. 
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Нормативно-правові засади цього визначає Закон України “Про 
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу” від 18.03.2004 № 1629–IV. 
Зокрема, у Розділі V Закону “Мета та завдання першого етапу 
виконання програми” зазначено, що до числа пріоритетних сфер, в яких 
здійснюється адаптація законодавства України, є сфери, визначені ст. 51 
Угоди про партнерство та співробітництво між Україною й 
Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, серед яких 
названо й охорону здоров’я та життя людей, тварин і рослин та 
довкілля1. 

Адаптація українського законодавства до законодавства 
європейських країн дасть змогу полегшити рух продукції вітчизняних 
підприємств на ринки вказаних країн, розширить можливості 
узгодження спірних питань екологічного характеру, сприятиме 
залученню зарубіжних інвесторів до економіки України.  

Україна приєдналася до багатьох міжнародних угод у галузі охорони 
навколишнього природного середовища. Зокрема, Верховною Радою 
України ухвалено Закони України: “Про ратифікацію Конвенції 1992 
року про зміну клімату” від 29.10.1996 № 435 / 96 – ВР; “Про 
приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і 
фауни та природних середовищ існування в Європі” від 29.10.1996 
№ 436 / 96 – ВР; “Про ратифікацію Поправок до Монреальського 
протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар” від 22.11.1996 
№ 545 / 96 – ВР; “Про приєднання України до Базельської конвенції про 
контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх 
видаленням” від 01.07.1999 № 803 – XIV; “Про приєднання України до 
Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та 
міжнародних озер” від 01.07.1999 № 801; “Про ратифікацію Конвенції 
про ядерну безпеку” від 17.12.1997 № 736 / 97 – ВР. 

На конференції в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. Україна була в числі 
країн, котрі ухвалили Програму дій “Порядок денний на ХХІ століття”. 
Наша країна брала участь і в наступних форумах, котрі продовжили 
справу, розпочату в Ріо, зокрема, – у роботі Всесвітнього саміту зі 
сталого розвитку у Йоганнесбурзі (26 серпня – 4 вересня 2002 року). 

Висновки: В Україні проведена значна робота щодо розробки і 
вдосконалення екологічного законодавства. Україна здійснює зусилля в 
напрямку приєднання до міжнародних угод у природоохоронній сфері. 
Еколого-правові аспекти мають важливе значення як чинник 
забезпечення національних інтересів у процесі інтеграції України до 
світової економіки. Україна повинна вести подальшу роботу щодо 
адаптації власного екологічного законодавства до норм законодавства 
інших країн, зокрема, країн ЄС. Україна повинна розширювати участь у 
міжнародних угодах із охорони природи і захисту навколишнього 
природного середовища. При підписанні вказаних документів мають 

                                           
1 Закон України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу” (Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 29. – 
С. 367) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 
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бути детально проаналізовані всі можливі їх наслідки для можливостей 
економічного розвитку країни. Політика України має бути спрямована 
на захист природи планети разом із зусиллями світового співтовариства 
при одночасному недопущенні можливих несприятливих наслідків для 
економічного розвитку і захисту національних інтересів. Україна 
повинна відстоювати принцип узгодженого рівноправного підходу 
окремих країн до вирішення глобальних екологічних проблем 
сучасності і, відповідно, утвердженню цього принципу в нормах 
міжнародного права. 
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УКРАЇНА – ІСТОРИЧНА МІСІЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федоренко О.А. (Київ) 
 

БАЗИСНІ ЗАСАДИ ҐЕОПОЛІТИЧНОЇ  
ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСТВА 

 
У статті проаналізовано визначені у працях вчених-українознавців 

базисні засади ідентифікації української особистості з власною нацією, 
державою, цивілізацією та культурою. Актуалізується увага на 
проблемі розвитку суспільства на основі українських ідейних та 
культурних цінностей. 

 
Україна протягом багатьох віків була територіальним об’єктом 

діяльності різноманітних спільнот, соціальних, політичних і державних 
структур. Кліматичні та ландшафтні умови були чинниками, завдяки 
яким на українській території опинялися люди різних антропологічних 
та психологічних типів. Унікальне розташування українського терену на 
перетині торговельних та комунікаційних шляхів між народами Азії та 
Європи спричинило до формування стратегічного центристського 
простору. Тому культурна спадщина, психологічні та біологічні риси 
української етнічної спільноти є важливими концептуальними 
складниками українознавчої науки. Дослідними предметними об’єктами 
є умови географічного просторового оточення, особливості клімату, 
маркери крові, а також світоглядні ціннісні орієнтири сприйняття 
українцями власного терену. 

Провідними українознавчими дослідниками аспектів психологічної 
та біологічної єдності українства є Юрій Липа, Валерій Сніжко, Степан 
Наливайко, Михайло Брайчевський, Петро Кононенко, Тарас 
Кононенко.  

Ю. Липа у праці “Призначення України” акцентує увагу на 
становленні расової спільності українства як психологічного феномена. 
Раса визначалася ним, як єдність людей, які відчувають від попередніх 
спільнот внутрішню спадковість (склад крові та інші ознаки організму) і 
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зовнішню (господарський устрій, звичаї, дотримання ритуальних 
обрядів)1. 

Ю. Липа розглядав формування української раси у наступних 
аспектних рівнях:  

а) формування расової спільності на основі подібності 
антропологічних ознак черепа та кістяка; 

б) безперервне проживання групи людей на певній території 
(розвиток та закріплення господарських та культових традицій; 

в) вплив демоґрафічних процесів на біологічні ознаки автохтонної 
спільноти (іноземні колонії, окупаційні армії та адміністрації); 

г) психологічна та духовна єдність людей на спільному природному 
терені2. 

Ю. Липа визначав головними засадами формування раси мову і 
спільну світоглядну ідейну традицію. Головним генетичним чинником 
становлення української раси  дослідник вважав спільноти трипільської 
культури, а також відзначав позитивний соціальний та біологічний 
вплив еллінів та ґотів3. 

Трипільці характеризувалися як спільнота, яка започаткувала 
українські традиції землеробства та сільського побутового життя, 
елліни оцінювалися як творці українських міст та морських 
торговельних комунікацій, ґоти звеличувалися як спільність, яка внесла 
до українського життя військову орґанізацію та адміністративне 
структурування. 

Впливи інших спільнот у процесі історичного розвитку вважалися 
домішками, які доповнювали сформовану расову спільність. 

Біологічну та духовну спільність українців, означену поняттям 
“раса”, вчений сприймав, як основу розвитку державності та суспільної 
думки. 

Основними державницькими етапами втілення українського способу 
життя, праці, мистецтва вчений визначав Боспорське царство, державу 
київських князів, Велике Князівство Литовське. Ю. Липа  заперечував 
популярні в науковій думці погляди щодо впливу на українську 
територію просторових формацій Сходу та Заходу. 

Вісь Південь – Північ оцінювалася як головна векторна орієнтація 
української землі та раси4. Південь асоціювався з розселенням від часу 
трипільської культури протоукраїнської людності над Дніпром, 
Дністром, Дунаєм, Бугом та Доном, а також торговими та культурними 
впливами еллінів, політичною та військовою експансією Боспорського 
царства, ґотів, держави київських князів. 

Північ, як центр напрямного впливу, пов’язувалася із встановленням 
влади в Києві варязької династії Рюриковичів та протистоянням 
Новгорода і Києва (боротьба між синами Святослава Володимиром і 
Ярополком та синами Володимира Ярославом і Святополком). 

                                           
1 Липа Ю.І. Призначення України. – К., 1997. – С. 98. 
2 Там само. – С. 99. 
3 Там само. – С. 100. 
4 Там само. – С. 236-237. 
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Ю. Липа зазначав, що оборона своєї осі Південь–Північ – це 
найважливіше завдання України в історії. Ідеалом виконання цього 
завдання для нього була діяльність правителя української держави, 
посталої у басейні Дніпра – князя Святослава зокрема, знищення ним 
торговельно-державної структури хозарів над Волгою. 

Вчений був переконаний в тому, що військовий тріумф Святослава 
Завойовника є його великим заповітом щодо унеможливлення розвитку 
Балто-Волзького шляху, як конкурентного у торговельному і 
психологічному аспектах шляху “із Варяг у Греки”1. 

Чорне море і верхів’я Дніпра окреслювалися ним як межі 
конфігурації осі Південь–Північ, які були сприятливі для  утвердження 
української держави на просторах між Балтійським морем та 
Уральськими горами. У контексті реалізації цієї ідеї накопичений 
духовний потенціал української раси оцінювався як основний чинник 
встановлення  на цьому просторі “ґеополітичного українського 
порядку”2. 

У нинішній час визначним концептуальним дослідником  феноменів 
українського простору є В. Сніжко. Основна ідея наукової діяльності В. 
Сніжка полягає в осмисленні містичного зв’язку поколінь українців із 
засновниками власного етносу. 

Генетичний код людського організму та природний ландшафт 
аналізуються ним як два системні складники, які відтворюють 
конкретний географічно-природний комплекс та особливості 
географічно-соціальної спільності мешканців певного терену3. 

Людина визначається вченим головною складовою частиною 
давньоукраїнського природного довкілля, у якому відбувалося 
формування психологічного та антропоморфного субстрату 
українського етносу. Постійні асиміляційні впливи спільнот як із 
Заходу, так і зі Сходу були причинами, які руйнували архаїчні форми 
життя та прискорювали розвиток нових соціальних і психологічних 
структур. 

У зв’язку з цим ключовими засадами розвитку  етносів вважається 
пам’ять автохтонних спільнот про ландшафт своєї території та особиста 
пам’ять людини про ландшафт свого краю. Сумісність цих  
психологічних конструкцій обумовила психічний баланс 
індивідуальних емоцій людини із колективною психологією людської 
групи. 

Відчуваючи свою належність до певної етнічної та національної 
спільноти, люди, як унікальні біологічні істоти, могли формувати 
ідейно-духовні механізми сприйняття конкретного терену проживання. 

Фундаментальна праця В. Сніжка “Ідеологія терену” містить не 
тільки цікаву пізнавальну інформацію про основні явища в житті 
людських спільнот, а й розкриває змістовність загальних для всього 
людства аспектів національної ідеології. 

                                           
1 Там само. – С. 238-239. 
2 Там само. – С. 923. 
3 Сніжко В.В. Ідеологія Терену. – К., 2004 – С. 73-76. 
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Ідея вищої сили (природи, Бога) визначається  одвічною сакральною 
ідеологією творення Всесвіту, земного довкілля та людства1. 

Вчений розглядає процес розвитку людини у поєднанні двох 
складових світу: ідеї, як відображення вічності життя та природи, і 
втілення матеріальних та буттєвих форм життя. Сприйняття цих 
ціннісних орієнтирів визначало духовність певного земного терену, 
тобто творче прагнення людей утверджувати та звеличувати свою 
спільноту2. 

Отже, основою становлення етносів, а потім трансформації їх у нації 
– був ідеалізм (прагнення реалізації певних ідей). 

Нації, ідеї яких були реалізовані внаслідок їхніх матеріальних 
можливостей, ставали домінуючими у світі. Інші нації, не маючи 
державності, під колоніальним тиском опинялися в ситуації 
асиміляційного розчинення в панівному мовно-свідомому об’єднанні.  

Народи Африки, незважаючи на державний статус своїх країн, 
відчувають належність до франкомовного чи англомовного населення 
світу. 

Багато нинішніх громадян України сприймають інформацію та 
спілкуються російською мовою, визначаючи належність до загального 
російськомовного гіпотетичного об’єднання на просторі колишнього 
СРСР. 

Отже, природа та мова розглядаються вченим як взаємопов’язані 
складники загальної ідеології кожного суспільства. 

Ці універсальні системи життєдіяльності людства були  важливими у 
формуванні ґеопсихології терену, тобто єдності  людської спільноти із 
власним тереном. 

Зміна ґеопсихологічних особливостей відбувалася під впливом 
природних та техногенних катаклізмів3.  

Від часів трипільської цивілізації люди розширювали оброблені 
посівні площі окультурених рослин за рахунок зменшення природних 
площ лісо-лукових гаїв.  

Започатковані традиції землеробства із зерновими культурами та 
випасами худоби для молочного тваринництва, будівництво житла із 
глини, дерева, каменю, обумовлювали постійне збіднення ґрунтів на 
поживні елементи. 

Виснаженість ґрунтів змушувала людність міґрувати або 
ослаблювала її опір завойовникам. Складні міґраційні процеси та зміна 
загарбницьких формацій спричинили домінування певної групи крові у 
різних українських етнічних теренах та харчування продуктами 
рослинного й тваринного походження. 

Закладені в підсвідомості людей у давнину естетичні, культурні та 
політичні пріоритети стали основою для формування та трансформації 
українських традицій у взаємозв’язку з іншими найдавнішими 
цивілізаціями світу. 

                                           
1 Там само. – С. 5. 
2 Там само. 
3 Там само. – С. 25-28. 



Україна – історична місія 
 

 417

Праці відомого сходознавця-індолога Степана Наливайка 
розкривають у тисячолітній часовій глибині українсько-індійські та 
українсько-іранські етнічні й культурні зв’язки. 

У монографічній праці “Індоарійські таємниці України” вчений 
переносить давні традиції українського етносу в реалії суспільно-
політичних процесів XXI ст. 

Ґрунтуючись на індійському та іранському фактографічному й 
культурологічному матеріалі, він розкриває зміст та істинну сутність 
давніх українських назв, термінів, прізвищ, обрядів, ритуальних 
символів. 

С. Наливайко, використовуючи давні індійські писемні пам’ятки 
спростовує сформовані в історичній науці російськими та радянськими 
істориками стереотипи. Він піддає сумніву насамперед традиційне 
уявлення про печенігів та половців, як про кочові тюркомовні племена. 

На основі мовних та інших історичних фактів вчений стверджує, що 
печеніги та половці мовно й етнічно тяжіють до індоіранських племен і 
виявляють спорідненість із стародавніми індійськими спільнотами – 
раджпутами1. 

Твердження про спорідненість половців і печенігів до раджпутів є 
актуальним у побудові нових концепцій історичних періодів української 
державності, зокрема, й часів Київської держави. 

Концептуальність цього нового теоретико-методологічного підходу 
полягає в тому, що кочові спільноти половців та печенігів проживали на 
нинішніх теренах Київщини, Полтавщини, Черкащини, Поділля. 

Генетичні пріоритети та культурні традиції цих спільнот 
відобразилися в українському козацтві, а згодом увійшли до загальної 
системи національних духовних цінностей. 

С. Наливайко, наголошує на спорідненості насамперед половців із 
раджпутами, подаючи як приклади подібність традиційної символіки 
роду Томари у раджпутів та українців – шляхти половецького 
походження Томари, а також ідентичний зміст назв населених пунктів, 
прізвищ, предметів2. 

Культові традиції спільнот героїв-воїнів поширені у раджпутів та 
інших індійських  спільнот є важливими проблемними напрямними 
аспектами досліджень вченого-індолога. 

Велич духовної спадщини та невичерпна скарбниця культури є 
яскравим свідченням безкінечного розвитку автохтонного українського 
етносу. 

Український історик Михайло Брайчевський у праці “Коли і як 
виник Київ” стверджував, що історії кожної країни властиві постійні 
зміни генетичних та культурних ознак населення, у процесі яких 
спільноти можуть виникати, розвиватися і зникати, а на місці зниклих 
з’являтися нові3. 

                                           
1 Наливайко С.І. Індоарійські таємниці України. – К., 2004. – С. 60-69. 
2 Там само. – С. 74-75. 
3 Брайчевський М.Ю. Коли і як виник Київ. – К., 1963. – С. 8. 
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Він розглядав історію заселення території основним напрямним 
аспектом наукового дослідження, а історію держави вважав 
другорядним1. 

М. Брайчевський, аналізуючи археологічні пам’ятки, досліджував 
складний і багатолітній розвиток людських спільнот на Середній 
Наддніпрянщині – від першої появи там людини за доби палеоліту аж 
до часів давньоруської Київської держави.   

Історик виділяв два етапи в цьому процесі: від палеоліту до нашої 
ери, коли поселення людей не становили безперервної історичної 
традиції розвитку; від зарубинецької та черняхівської культури до 
держави київських князів. 

Він зазначав, що носії цих культур  сформували соціальну та 
ментально-психологічну основу для постання Києва як віковічного 
українського державного центру.  

На початку XXI ст. Україна є державою, що має фатальні для 
відтворення етнічної спільноти соціальні, ментальні та психологічні 
наслідки перебування в складі Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік. 

Світоглядні уявлення громадян України, зокрема, і представників 
українства є різними щодо форми державної влади, зовнішньої 
політичної орієнтації, системи економічних та соціальних відносин. 

У нинішній час в Україні визначилися три моделі утвердження 
ідейної системи уявлень та цінностей: а) формування суспільства на 
основі українських національних ідейних та культурних цінностей і 
повноцінне відтворення української етнічної нації; б) єдність 
представників українства та національних меншин у політичній нації з 
метою становлення у державі правового суспільства; в) формування 
громадянського суспільства на основі духовної єдності та 
відповідальності громадян за дотримання демократичних прав і свобод. 

Автор статті вважає, що не єдність громадянська чи політична, а 
єдність державницька є передумовою величі України у XXI столітті та 
консолідуючої політичної стабільності суспільства. 

Віковічною основою відтворення традицій побуту та соціального 
життя, поваги до української пісні, мови була і є українська родина. 

Родинне виховання завжди було вагомим чинником збереження 
українства від усіх можливих катастроф в умовах окупаційної влади чи 
іноземного тиску. 

Вчені-українознавці П. Кононенко та Т. Кононенко у праці “Освіта 
XXI століття, Філософія родинності”, розкриваючи зміст і мету сучасної 
цивілізаційної освіти на межі ХХ та XXI століть, акцентують увагу на 
орґанічному поєднанні розвитку окремої людини, нації, цивілізації і 
культури з традиціями родинного і соціального виховання. 

Автори зазначеної праці, узагальнюючи накопичені в українознавчій 
науці знання розглядають постання держави Україна у взаємозв’язку з 
відтворенням національного змісту освіти, що має базуватися на 

                                           
1 Там само. – С. 26-28. 



Україна – історична місія 
 

 419

поглядах Володимира Мономаха, Г. Сковороди, Т. Шевченка, 
Г. Ващенка, В. Сухомлинського та інших українських громадських 
діячів та науковців1. 

Отже, ґрунтуючись на висновках провідних вчених-українознавців 
доцільно зазначити, що  ідентичність будь-якої людини  є можливою в 
контексті її ідентифікації з певною нацією, державою, цивілізацією і 
культурою. Питомими системними ланками ідентифікаційного процесу 
ними визначені: сім’я і рід; суспільство і природа; мова, культура і 
дійсність2. 

Ключовими моментами реальної дійсності нинішньої України є 
державна незалежність та сприйняття громадянами єдиного сакрального 
центру – Києва. Від 1994 р. з ініціативи президентської влади вектором 
розвитку України в усіх сферах було “стратегічне партнерство” з 
Російською Федерацією. 

Ментально-психологічна та культурна орієнтація владної 
номенклатури обумовили вплив російських державних та фінансово-
промислових структур в українському економічному та інформаційному 
просторі. 

У реалізації своїх інтересів російські владні чиновники на початку 
XXI ст. пріоритетність надавали не міфічній Співдружності Незалежних 
Держав, а Єдиному Економічному Простору. Утворення цього 
об’єднання локалізувало інтереси Росії і стало передумовою для 
посилення її втручання у внутрішні політичні та економічні справи 
України. 

В Україні повторно після 1990-1994 рр., у 2004 р. виникли 
передумови для повалення номенклатурної влади і встановлення 
національної державної системи. 

У цій ситуації національні сили українства мають спрямувати 
зусилля у напрямі зміцнення власної державності та відродження 
національної освіти, культури, економіки. 

Небезпечними для української державності більшою чи меншою 
мірою можуть бути й “особливі відносини” з Росією та “близькі” 
відносини із Європейським Союзом та Сполученими Штатами 
Америки, ідеологи яких сприймають українство, як “молоду націю”. 
Будь-який із цих зовнішньополітичних варіантів “партнерства” 
передбачає певну модель маріонеткового політичного та економічного 
устрою в Україні. 

Тому головною дослідною напрямною українознавчих досліджень є 
осмислення української державності як  масштабного геополітичного 
явища. Ідентичність української нації визначена у реалізації її державної 
єдності, що має бути закономірним підсумком боротьби за утвердження 
самодостатнього духовного життя. Отже, вченими-українознавцями має 
бути актуалізована змістовність національної ідеї як єдності українців, 

                                           
1 Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Освіта ХХІ століття. Філософія родинності. – К., 

2001. – С. 32. 
2 Там само. – С. 7. 
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об’єднаних національною волею та організованим життям, для 
сприяння розвитку українства та його світового утвердження. 
 
 
 

Донченко Є.В. (Київ) 
 

СТАН УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ  
СУЧАСНОСТІ 

 
У статті досліджується геополітичне місце України в глобальних 

процесах сучасності. Автор вважає, що за притаманними ознаками 
(географічне положення, природні ресурси та інше) Україна посідає 
одне з найважливіших місць у світовому просторі. 

 
Існування поняття на кшталт „наша хата з краю” втратило свою 

привабливість і актуальність, а зокрема, для України воно взагалі є 
неможливим з ряду причин. Перш за все, геополітичне розташування 
України на “перехресті доріг” унеможливлює навіть розгляд такої 
позиції. 

Україна потенційно і геополітично належить до кола держав, від 
яких залежить мир і стабільність у Центрально-Східній Європі та в 
Європі в цілому. Геополітичне розташування України обумовлює 
зацікавленість і з боку більш віддалених країн, наприклад, США. За їх 
задумом Україна має стояти на заваді подальшого зміцнення ваги Росії. 
І хоча наша країна ніколи не займала центрального місця в наукових 
працях вчених-геополітиків, розташування України є одним з 
визначальних факторів її місця і ролі на міжнародній арені. 

Іншим чинником, що викликає загострення інтересу до України, є 
процес глобалізації як ключове поняття, що характеризує процеси 
сучасного світового розвитку. Її суть вимірі полягає у розширенні та 
ускладненні взаємозв’язків і взаємозалежностей, що своїм виразом має 
процеси формування планетарного інформаційного простору, світового 
ринку капіталів та робочої сили, інтернаціоналізацію проблем 
техногенного впливу на навколишнє середовище, міжетнічних 
конфліктів та безпеки. Незаперечним є факт впливу зазначених вище 
процесів на розвиток ситуації як навколо України, так і в її межах, що 
вимагає від країни такої політики, яка б враховувала існуюче розмаїття 
тенденцій та їх можливі негативні наслідки.  

Вважають, що така політика здійснюється на основі офіційної 
зовнішньополітичної стратегії, що визначена як “багатовекторність”. 
Дискусії щодо ефективності подібної стратегії не стихають, але як 
розклад сил у геополітичному просторі, так і внутрішня ситуація 
України вимагають від останньої дотримуватися саме такої стратегії і не 
обов’язково це має бути проявом слабкості чи невизначеності. Сама 
реальність вимагає від країни розробити якомога всеохоплюючу, 
ґрунтовну стратегію з метою врахування викликів тієї ж глобалізації та 
мінімізації втрат у перспективі.  
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Але кількість напрямів (векторів) – це ще не показник ефективності 
тієї чи іншої політики, головне – визначити пріоритетні завдання. 
Метою має стати наступне: витримати тиск міжнародних динамічних 
процесів, встояти і забезпечити стабільний розвиток держави.  

Стратегічні цілі зовнішньої політики України є похідними базових 
національних інтересів і геополітичних пріоритетів. Основним базовим 
національним інтересом, геополітичним пріоритетом і стратегічним 
завданням зовнішньополітичного курсу України є її виживання і 
розвиток як незалежної суверенної держави сучасного світу за умов 
збереження її національних цінностей, захисту економічного та 
політичного суверенітету, власної соціально-культурної ідентичності. 
Цей інтерес сьогодні стає загальновизнаним як серед правлячої еліти, 
так і в масовій свідомості. Його реалізація є головною передумовою 
забезпечення добробуту, безпеки, соціального і культурного розвитку 
всіх громадян України. Зміцнення державного суверенітету України в 
зовнішньополітичній площині означає реальне її повернення у світовий 
цивілізаційний простір як повноцінного й активного суб'єкта 
геополітики. Це, зокрема, передбачає формування й активне втілення в 
життя суверенного зовнішньополітичного курсу, заснованого на 
національних інтересах і пріоритетах, рішучу протидію 
неконтрольованому іноземному економічному, інформаційному, 
культурному та політичному проникненню в цілісний простір держави. 
Неприпустимою є поява будь-яких форм "критичної" залежності 
України від інших держав. Тому потрібно блокувати всіма можливими 
засобами експансіоністські інтенції світових і регіональних потуг з 
метою встановлення їх домінування в нашій країні. Збереження та 
зміцнення державного суверенітету не означає самоізоляції країни від 
міжнародного співтовариства, а навпаки – створює сприятливі 
передумови для динамічного розвитку її відносин зі світом згідно із 
загальновизнаними нормами міжнародного права та власним 
розумінням своїх національних інтересів, на засадах взаємовигідного 
співробітництва і безпеки.  

Основні життєво важливі пріоритети геополітичної стратегії 
України:  

1. Відродження європейської ідентичності. Інтеграція до 
європейських і євроатлантичних політичних структур, посилення 
економічного й політичного потенціалу і "дієспроможності" України в 
широкому розумінні цього терміну за рахунок прискорення 
внутрішнього розвитку та участі в європейських структурах безпеки, 
укладання двосторонніх і багатосторонніх договорів, отримання 
відповідних гарантій безпеки тощо; пріоритетна орієнтація на 
інтеграцію до Європейського Союзу, поглиблення спеціального 
партнерства з НАТО, курс на приєднання як перший крок до політичних 
структур цієї організації, яка є наріжним каменем структури 
європейської безпеки. Інтеграція України до європейських структур 
повинна супроводжуватися реалізацією широкої програми заходів з 
метою якнайшвидшого входження в європейський соціокультурний 
простір, а також відкритістю країни не тільки до економічних, а й до 
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культурних та інформаційних інвестицій, що передбачає 
цілеспрямоване формування в масовій свідомості універсальних 
євроатлантичних цінностей і соціокультурних орієнтацій.  

2. Політика активного нейтралітету. Найбільш раціональною та 
ефективною щодо реалізації власних національних інтересів політикою 
України є послідовна імплементація в життя стратегії "активного 
нейтралітету", який на відміну від політики "самопроголошеного 
нейтралітету" (що має здебільшого пасивний характер) передбачає 
статус, подібний до такого, що його має Швеція у відносинах з 
європейськими структурами безпеки. За такої стратегії формально 
нейтральна Україна поступово і планомірно підвищить рівень своєї 
кооперації з НАТО в рамках Ради євроатлантичного партнерства, 
програми "Партнерство заради миру" і відносин "особливого 
партнерства".  

Україні важливо активізувати дипломатичні зусилля з метою 
сформувати на Заході стійкі переконання в тому, що відсутність 
можливості безпосередньо увійти до НАТО здатна завдати чималої 
політичної шкоди нашій державі й у перспективі може підірвати 
реформаторський процес. Необхідно сприяти активізації 
зовнішньополітичного мислення політичних еліт країн – членів НАТО в 
напрямку ґрунтовнішого аналізу труднощів і перешкод, що виникають у 
зв'язку з нещодавнім розширенням НАТО на Схід (29 березня 2004 року 
відбувся п’ятий, наймасштабніший в історії раунд розширення НАТО, 
внаслідок якого офіційно новими членами Альянсу офіційно стали сім 
країн: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та 
Словенія), має бути враховано, що поодинці ці країни можуть не 
справитися з вирішенням численних проблем, що постають перед ними 
на цьому шляху, а отже, держави НАТО могли б ужити важливих 
превентивних заходів з метою вироблення особливих стратегічних 
курсів щодо кожної країни – потенційного члена Альянсу (зокрема 
України).  

3. Зміцнення і розвиток стратегічного партнерства з США. 
Сьогодні ця країна – єдина у світі наддержава, яка реально здатна 
здійснювати і здійснює багатосторонній прямий і непрямий вплив на 
Україну. США стають головним чинником і гарантом процесів 
інтеграції України до євроатлантичної спільноти. Стратегічне 
партнерство з США має стати головним пріоритетом зовнішньої 
політики України. Завдяки унікальним можливостям і ролі США це не 
тільки не буде суперечити генеральній лінії України на сильну 
регіональну політику, а й сприятиме їй. Рівень та інтенсивність 
співробітництва України з США та державами Західної Європи є 
інтегральним показником наявності чи відсутності в Україні політичної 
волі продовжувати курс на європейську інтеграцію, проводити 
економічні й політичні реформи, впроваджувати в життя демократичні 
норми та принципи.  

4. Розвиток рівноправних і взаємовигідних відносин з Російською 
Федерацією. Принципово помилковими є спроби розглядати відносини 
з РФ як полярну альтернативу: або співдружність, політична й 
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економічна кооперація, або конфронтація і конкуренція. Більш 
правильним є підхід до вищезгаданих відносин як до складного 
багатовимірного комплексу, що має як сфери співробітництва, так і 
сфери конкуренції чи навіть прямої конфронтації (зовсім не обов'язково 
військової).  

Зважаючи на існування цих сфер кооперації й конфронтації в 
найрізноманітніших галузях міжнародних стосунків і повинна 
будуватися політика України щодо РФ. Це – політика взаємовідносин 
двох рівноправних суверенних держав, які на основі норм міжнародного 
права намагаються розширювати сфери співробітництва і звужувати 
сфери конфронтації, при цьому усвідомлюючи, що останні завжди 
будуть існувати в тій чи іншій формі.  

Звичайно, слід враховувати, що ті зміни, які відбуваються у 
світовому співтоваристві і безпосередньо на рівні двосторонніх та 
багатосторонніх відносин між нашими державами (це розширення 
НАТО та Європейського Союзу, створення Єдиного економічного 
простору України з Росією, Білорусією та Казахстаном) сприяють 
покращенню та поглибленню наших відносин з Росією. 

5. Сильна регіональна політика. Україні потрібен курс на 
альтернативне лідерство на теренах колишнього СРСР, активна 
кооперація з тими країнами, які вбачають в Україні надійного 
рівноправного партнера, вільного від великодержавних і 
гегемоністських амбіцій. Посилення економічного, політичного, 
військового та культурного співробітництва з новими незалежними 
державами (особливо з Грузією, Азербайджаном, Туркменистаном, 
Узбекистаном, Молдовою та іншими, інтереси яких загалом не 
конфронтують з українськими, а взаємодоповнюють їх) сприятиме не 
тільки взаємовигідній торгівлі, а й створить у перспективі нову 
ситуацію у сфері безпеки України, оскільки формуватиметься певна 
противага російській телурократії в межах пострадянського простору.  

За умов, коли ще не створено нову систему європейської безпеки, 
формування в євразійському просторі ще однієї спільноти на взірець 
Європейського Співтовариства не є доцільним з точки зору 
національних інтересів України. Прив'язування України до нової 
"укріпленої" моделі СНД означатиме відмову назавжди від самостійної 
європейської політики, а згодом і від будь-якої самостійності в 
зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних справах. Між двома 
системами неодмінно виникатиме конкурентна боротьба за 
геостратегічні й геоекономічні впливи, у якій Україна відіграватиме 
периферійну роль. Для України важливо шукати шляхи, що ведуть до 
поступового перетворення всього євразійського геополітичного 
простору – від Атлантики до Тихого океану – на цивілізовану спільноту 
суверенних держав без домінування якогось одного центру. Україна 
зацікавлена як у прилученні до високотехнологічного європейського 
ринку, так і в містких ринках на Сході, зокрема в Азійсько-
Тихоокеанському регіоні, шляхи до якого пролягають через РФ та 
Центральну Азію.  
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6. Зміцнення особливих відносин із стратегічно важливими 
сусідами. Насамперед ідеться про Польщу, Туреччину, країни Балтії, 
Центральної та Південно-Східної Європи, Транскавказький регіон (якби 
важко це не було). Мається на увазі, вплив нещодавнього розширення 
Європейського Союзу (травень 2004 року) та входження до нього 
партнерів України, зокрема, країн Балтії, Польщі, Угорщини, Чехії, 
Словаччини, Словенії, Кіпру та Мальти. 

Важливо сприяти формуванню "поясу стабільності" і регіональних 
структур безпеки від Балтійського і Чорного морів до Прикаспію. Слід 
зберігати тісну кооперацію і співробітництво з країнами Центральної 
Європи (ЦЄ) і Балто-Чорноморського регіону в галузях як економіки, 
так і політики та безпеки, оскільки це має розглядатися як важливий 
перехідний етап інтеграції України в Європу.  

Як спадкоємниця частини інтересів, цілей і проблем колишнього 
СРСР у Каспійсько-Чорноморському регіоні та на Балканах Україна має 
відігравати значну роль в організації тут нової системи порядку. Для неї 
життєво важливим є залагодження конфліктних ситуацій у регіоні, 
формування моделей стратегічного партнерства з країнами ГУУАМ.  

7. Активна участь у створенні європейських і євразійських 
транспортних коридорів. Створення і використання нових систем 
транспортних та енергетичних комунікацій як по "Балто-Чорноморсько-
Близькосхідній" осі, так і по осі "Західна Європа – Україна – 
Транскавказзя – Центральна Азія – Китай" на сьогодні стає чи не 
найважливішим питанням економічної безпеки держави.  

Питання диверсифікації джерел постачання енергії і стратегічної 
сировини мають бути віднесені до життєво важливих проблем 
національної безпеки і поставлені під жорсткий державний контроль. 
Подальші зволікання з їх вирішенням є неприпустимими. Прискорена 
розбудова нафтогазових транспортних коридорів, що ведуть через 
Україну й інші країни Чорноморсько-Каспійського регіону, створення 
умов їх безпечного функціонування – це одне з найпріоритетніших 
завдань зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної стратегії України 
в ХХI столітті.  

9. Розширення економічної (включаючи військово-економічну) та 
політичної присутності України на Близькому Сході, в Центральній 
і Південній Азії та країнах АТР. Одним з найважливіших завдань 
подолання економічної кризи і наступного розвитку України в ХХI ст. є 
її інтеграція в систему міжнародного поділу праці. Істотною 
перешкодою тут залишається автократія, фактична відокремленість 
української економіки від міжнародних ринків товарів, послуг, капіталів 
і технологій. Україні треба активно виборювати "нові економічні ніші" 
на світових ринках. Це полегшено тим, що за нею не тягнеться "хвіст" 
імперських і геополітичних амбіцій. Для країн, які з тих чи інших 
причин можуть бути геополітичними конкурентами США, Заходу чи 
РФ, співробітництво з Україною є привабливішим.  

Безумовно, Україні випало працювати тяжче і поводитися краще, 
ніж заможнім державам, але наша країна має досить можливостей, 
повне і розумне використання яких забезпечило б розквіт і добробут.  



Україна – історична місія 
 

 425

Україна є найбільшою європейською країною за територією і п’ятою 
за кількістю населення, тож володіє величезним потенціалом. Особливо 
високим є промисловий та виробничий потенціал. Достатньо згадати, 
що Україна належить до десятки країн світу, здатних виробляти 
міжконтинентальні ракети, володіє новітніми космічними технологіями 
тощо. І це далеко не весь список тих позитивних рис та можливостей, 
що має наша держава. Завдяки своєму географічному положенню, 
технічним можливостям, Україна може суттєво виграти від збільшення 
попиту на природний газ у Європі: фінансова вигода від транзиту, 
просунення на шляху європейської інтеграції тощо.  

Подолати ж обмеженість організаційних та ресурсних можливостей 
можна через зосередження на розв’язанні визначальних завдань. 
Кардинальним завданням політики в умовах глобалізації є забезпечення 
високого рівня конкурентоспроможності, що передбачає формування 
інвестиційного потенціалу, впровадження технологічних інновацій. 
Пріоритетний розвиток експортного потенціалу мають забезпечити 
виробництва, що володіють новітніми ресурсозберігаючими 
технологіями: літакобудування, космічне ракетобудування, порошкова 
металургія тощо.  

Представлена інформація, безумовно, носить оптимістичний 
характер, але втілення рекомендаційної частини в життя є реальним 
кроком. Слід враховувати, що за притаманними ознаками (географічне 
положення, природні ресурси та інше) Україна посідає одне з 
найважливіших місць у світовому просторі. Над чим треба попрацювати 
– не зупинятися на „набутих ознаках”  (зокрема,  політика держави у 
різних сферах), оскільки “набуті” не означає незмінні, що ще раз 
підкреслює реальність та життєву потрібність змін1. 

 
                                           

1 Використано літературу: Безпосереднє сусідство України з ЄС: закриті кордони чи 
нові імпульси до співпраці: Матеріали міжнародного “круглого столу” експертів 
(м. Ужгород, 7-9 листопада 2002 р.) // Нац. ін-тут стратег. досліджень; Закарпат. філіал. – 
Ужгород, 2002. – С. 180; Власюка О.С. Стратегії розвитку України: теорія і практика. – К.: 
НІСД, 2002. – С. 864; Маковеєв А.П. Формування інвестиційного потенціалу розвитку 
промисловості України // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 2. – С. 15-
17.  
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УКРАЇНА – НАУКА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Горбань Т.Ю. (Київ) 

 
УКРАЇНОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

В СИСТЕМІ НАУКОВИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ.  
1918-1928 рр. 

 
Досліджуються складні процеси становлення українознавства як 

наукової галузі, зокрема, створення та функціонування системи 
наукових закладів українознавчого спрямування. За результатами 
дослідження сформульовані висновки, суть яких полягає в тому, що 
розвиток науки взагалі, її національна визначеність безпосередньо 
пов’язані з державним станом народу, який вона репрезентує. 

 
Українознавство, як засіб пізнання такого феномена як Україна й 

український народ з його історією, культурою, ментальністю завжди 
розглядалося і розглядається як один з найважливіших чинників 
духовного відродження нації, усвідомлення її реального 
державотворчого потенціалу. Тож українознавчі дослідження на різних 
етапах його становлення й розвитку мають не тільки науково-
пізнавальне, а й практично-прикладне значення, чим і обумовлюється 
актуальність теми, заявленої назвою даної наукової розвідки, її основні 
цільові установки та постановка конкретних проблем дослідження. 

В одній статті неможливо узагальнити, бодай перелічити велику 
кількість публікацій – науково-дослідного, теоретико-методологічного 
характеру, навчально-методичних розробок, що стосуються різних 
аспектів українознавства. Що й зрозуміло, адже українознавство 
утвердилося на сьогодні як наукова галузь і важливий компонент 
навчальних програм у системі освіти. На українознавчі дослідження в 
незалежній Україні безпосередньо працюють два інститути – Інститут 
українознавства в системі НАН України та Науково-дослідний інститут 
українознавства Міністерства освіти та науки України, Центр 
українознавства в Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка, вузівські українознавчі кафедри. Палітру їх планових 
досліджень суттєво доповнюють матеріали щорічних Міжнародних 
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науково-практичних конференцій, що їх організовує Науково-дослідний 
інститут українознавства МОН України. Тож мало яка проблема 
наукового українознавства залишилася на даний час осторонь уваги 
дослідників. 

І все ж вважаємо правомірним стверджувати, що проблеми, які 
визначають структуру й зміст даної публікації та безпосередньо 
пов’язані з організацією науково-дослідних робіт у галузі 
українознавства в період його офіційного становлення, ще не знайшли 
належного систематизованого узагальнення. Принаймні їх недостатньо і 
вони мають досить розрізнений характер, щоб трансформувати їх в 
узагальнюючу працю академічного рівня. 

Початок ХХ ст. був етапним в історії наукового українознавства, 
чим воно завдячує М.Грушевському. “Зевс українського історичного 
олімпу” надав йому чіткої наукової окресленості, системної 
визначеності, визначив коло українознавчих наук і особисто багато 
зробив для їх практичного розвитку. Тож поділяємо думку відомого 
історика з українського зарубіжжя Л.Винара, що запропонована 
М.Грушевським схема була прийнята спеціалістами-дослідниками 
інших наук і стала основою наукового українознавства в ХХ ст.1 

Проте стати на міцний науковий фундамент українознавство змогло 
лише за умов відповідної державної підтримки, чого воно не мало і мати 
не могло  в умовах бездержавного існування українського суспільства. 
Позбавлені офіційної опіки, а то й переслідувані владою, українознавчі 
дослідження мали несистемний характер, були справою одинаків-
вчених, у кращому разі – громадських наукових товариств. Тоді як за 
умов навіть нетривалого існування УНР та гетьманату 
П.Скоропадського українознавство сягнуло якісно нового рівня 
розвитку, набувши потужного динамізму, якісно нових характеристик у 
змістовному наповненні поняття. 

Необхідність розвитку українознавства як вирішального фактора 
становлення національної свідомості громадян незалежної держави була 
зрозуміла її безпосереднім творцям. До того ж у їх числі були такі 
видатні українознавці того часу як В.Винниченко, М.Грушевський, 
Д.Дорошенко, С.Єфремов та ін. То ж закономірно, що керована ними 
влада офіційно поставила розвиток українознавства на державну 
основу. 

У даному дослідженні за відправну точку береться період 
Гетьманату П.Скоропадського, коли вперше в Україні була сформована 
система наукових  українознавчих закладів, у тому числі Академія наук, 
що означало офіційне затвердження українознавства в науці. Створення 
наприкінці 1918 р. Української Академії наук мало вирішальне значення 
для утвердження й розвитку українознавства, написання науково 
аргументованої “національної біографії” українського народу як 
обов’язкової умови його державного самовизначення. 

                                           
1 Винар Л. Михайло Грушевський: історик і будівничий нації. Статті і матеріали. – К., 

1995. – С. 30. 



Збірник наукових праць НДІУ, том ІV 
 

 428

Крім інших мотивацій, фундатори УАН виходили і з того, що на той 
час в Україні не було “такого дослідного осередку для вивчення історії, 
побуту, фольклору, письменства, мови, мистецтва…, який на сучасному 
рівні наукових вимог досліджував би з усяких боків життя українського 
народу”1. Навіть побіжне ознайомлення з документами, що пов’язані з 
заснуванням УАН, переконують, що в її концепції українознавчі 
аспекти були в числі найбільш пріоритетних. Передбачалося навіть 
створення окремого відділу українознавства, і тільки через нестачу 
коштів для фінансування українознавчі дослідження були зосереджені в 
історично-філологічному (Першому) відділі. У цьому відділі, 
наголошувалося в “Пояснювальній записці…”, “закладається орган 
наукової праці, який іще ніде і ніколи не існував”, оскільки на відміну 
від академій усього світу, “мають науковий розвиток ті парості знаття, 
що для них основне – дослідження українського народу”2. Наголос на 
українознавче спрямування Академії зроблено і в її Статуті: УАН як 
найвища українська наукова національна установа  “ставить собі на 
меті, окрім загальнонаукових завдань, виучувати сучасне й минуле 
Вкраїни, української землі та народу”3.  

У Першому (історично-філологічному) відділі УАН цикл наук, 
об’єднаних терміном “українознавство”, налічував 8 галузей знань: 
історія українського народу, граматика та історія української мови, 
українська народна словесність, історія українського письменства, 
історія українського мистецтва, етнографія та історична географія 
України, археологія України та її допоміжні науки, історія української 
церкви. Ці галузі знань, визначені Статутом УАН, відображали 
пропозиції видатних вчених-українознавців Д.Багалія, А.Кримського, 
Г.Павлуцького, Є.Тимченка. В підготовленій ними пояснювальній 
записці  пропонувалося  створити 16 кафедр, з яких 8 були б такими, що 
торкалися українознавства у широкому розумінні цього слова4. 

Щоправда, у Статуті говорилося про “парості знань”, а не про 
кафедри, як пропонувалося в “Пояснювальній записці…” Цей, 
здавалось би, малосуттєвий факт  наводить на думку, що в ньому 
відображався більш широкий погляд на вищеназвані галузі знань, який 
передбачав  можливість створення окремих масштабних, академічного 
значення напрямів науки по кожному з названих предметів. 

Згідно зі Статутом УАН почалося створення при Першому відділі 
ряду постійних комісій: для видання пам’яток мови, письменства та 
історії (археографічна комісія), для складання історично-географічного 
словника української мови, орфографічно-термінологічна, для збирання 
та видання фольклорного матеріалу, пам’яток новітньої української 

                                           
1 Пояснювальна записка Міністерства народної освіти та мистецтва Раді Міністрів 

Української Держави до законопроекту про заснування Української Академії наук у Києві 
// Історія Академії наук України. 1918-1923. Документи і матеріали. – К., 1993. – С. 151. 

2 Там само. – С. 153. 
3 Статут Української Академії наук в Київі // Там само. – С. 167. 
4 Пояснювальна записка до проекту організації Історично-філологічного Відділу 

Академії наук // Зб. праць Комісії  для вироблення законопроекту про заснування 
Української Академії наук у Київі (далі – Збірник праць…). – К., 1919. – С. 1. 
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літератури. Така структура відділу, конституйована Статутом Академії, 
спиралася на продуману українознавчу концепцію. 

У визначеній структурі українознавчих галузей на перше місце 
ставилась історія українського народу. Її пріоритетність 
обґрунтовувалась тим, що історія охоплювала не лише фактичні події 
суспільно-політичного значення, а й інші сторони  життя українського 
народу, у тому числі археологію, етнографію, історичну географію, 
історію культури, церкви тощо. 

Фрагментарність і несистематичність, а з багатьох позицій і майже 
повна відсутність досліджень з української мови внаслідок її утисків з 
боку російського самодержавства, усвідомлення основотворчої ролі 
мови для держави і народу, на думку провідних спеціалістів УАН, 
потребувало створення двох кафедр: української граматики, яка б 
вивчала українську мову в її статиці, тобто в її звуковій системі, і 
кафедри історії української мови, завданням якої було б  її історичне, 
ретроспективне дослідження. Проте з ряду причин вивчення обох 
напрямів українського мовознавства було об’єднане в рамках однієї 
кафедри. 

З-поміж інших варто назвати також археографічну комісію, яка 
створювалася для видання пам’яток мови, письменства та історії. Вона 
“обслуговувала” ряд українознавчих кафедр історично-філологічного й 
соціально-економічного (Третього) відділів. Завданням комісії було 
видання джерел, передусім, з історії українського народу – літописів, 
юридичних пам’яток, інших документів, що торкалися тих чи інших 
сторін його історичного поступу. 

Отже, завдяки багатогранному баченню проблеми в структурі 
Першого відділу УАН закладалася чітка система українознавчих 
досліджень. Наприкінці 1920 р. відділ уже мав 13 комісій, 
археологічний комітет, а також ряд комітетів для вивчення праць 
В.Антоновича, М.Драгоманова, О.Потебні, Т.Шевченка, І.Франка. 
Тобто до передбачених Статутом УАН комісій додався ряд нових, що 
значно розширювало сферу українознавчих досліджень. 

Робота Академії наук проходила в занадто важких умовах, 
причиною тому були не тільки матеріальні нестатки, а й непорозуміння 
з відповідними структурами партійно-радянської влади. Це 
обумовлювалося, передусім, зміною пріоритетів щодо завдань науки, 
отже й структури академічних закладів. Статут Всеукраїнської Академії 
наук (такою стала офіційна назва), прийнятий постановою РНК УСРР у 
1921 р., уже не передбачав офіційного українознавчого спрямування 
роботи Академії. Ігнорування національних особливостей ВУАН 
проявлялося і в ряді інших заходів, зокрема, в цілком очевидному 
приниженні ролі раніше провідного Першого, історично-філологічного 
відділу (суспільно-історичного за новим Статутом). 

Проте майже до кінця 20-х років Статут 1921 р. існував номінально, 
на практиці ж діяльність Академії наук орієнтувалася на Статут 1918 р. 
Головне ж, що тривала українознавча робота з напрямків, визначених з 
часів заснування УАН. Більше того, незважаючи на надзвичайно важкі 
матеріальні умови, робота в галузі українознавства поширювалася й 
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поглиблювалася. У катастрофічно скрутний 1921 рік до ВУАН 
приєднався ряд найавторитетніших наукових установ, таких як 
Центральний архів давніх актів, Товариство Нестора Літописця і, 
нарешті, Українське наукове товариство, хоча приєднання останнього 
було вимушеним, під тиском Наркомату освіти УСРР. 

Провідним відділом Академії залишався суспільно-історичний 
відділ, в якому, як і раніше, домінував цикл українознавчих наук. 
Доречно зауважити, що майже всі академіки Першого відділу були 
представниками саме українознавчих дисциплін, хоча за Статутом 1918 
р. співвідношення академіків 8 українознавчих і 10 загальнонаукових 
кафедр відділу мало співвідноситися як 12 до 101. До першого складу 
академіків (Д.Багалій, М.Петров, С.Смаль-Стоцький, А.Кримський) 
додалися такі видатні українознавці як С.Єфремов, В.Перетц, 
М.Сумцов, М.Біляшівський, А.Лобода та ряд інших. Принагідно 
зауважимо, що по неукраїнознавчих кафедрах за цей період було обрано 
лише 2 академіки2. 

У 1921 р. правописно-термінологічна комісія видала “Найголовніші 
правила українського правопису” – перший український правопис, 
офіційно схвалений владою. В тому ж році в результаті об’єднання 
відповідних секцій УАН і УНТ був створений Інститут української 
наукової мови, який опікувався, передусім, виданням упорядкованих 
галузевих словників. 

На основі наукових розробок Академії з 1923 р. розпочалася 
планомірно організована робота, спрямована на захист та реставрацію 
історико-культурних пам’яток. Зокрема – храмів св.Софії в Києві, Спасу 
в Чернігові, Межигірських печер, Андріївської церкви в Києві, розкопки 
Ольвії. 

У перші роки існування Академії було багато зроблено в плані 
поширення наукових етнографічних знань, історичної та літературної 
спадщини, вивчення історії громадських та політичних рухів в Україні. 
Зокрема, були детально опрацьовані матеріали про Кирило-
Мефодіївське товариство, суспільно-політичну діяльність 
М.Драгоманова тощо. На жаль, через відсутність видавничих 
можливостей не побачили світу підготовлені до видання в академічній 
обробці твори Т.Шевченка, І.Франка, В.Антоновича, М.Драгоманова, 
П.Куліша та ряд інших. 

Є належні підстави стверджувати, що організація українознавчих 
досліджень в Академії наук у перші п’ять років її існування, 
незважаючи на всі труднощі, досягла незаперечних успіхів. Не вина, а 
біда академічного колективу, що підготовлені ним наукові праці, у тому 
числі і, передусім, українознавчого спрямування,  не завжди мали  
логічне завершення, тобто виходили друком. Здобутки академічної 
науки в царині українознавства були тим вагоміші, що виборювалися за 
умов, коли, як говорилося в одній з доповідних записок Наркомату 

                                           
1 Статут Української Академії наук у Київі // Історія Академії наук України. 1918-

1923. – С. 168. 
2 Звідомлення Всеукраїнської Академії наук у Київі за 1923 р. – К.,1924. – С. 7. 
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освіти, в 1921-1923 рр. ВУАН перебувала “в згорнутому стані”, “на 
консервації”, оскільки “радянська влада не мала можливості вести 
активне будівництво Академії наук”1.  

У наступні роки Академія наук почала поступово виходити зі стану 
жебрацького існування. Після того, як у 1924 р. намір перевести ВУАН 
до Харкова був визнаний недоцільним, Головнаука поставила питання 
про реорганізацію Академії та збільшення її бюджетного фінансування, 
що означало фактичне розгортання її роботи. За період 1924-1928 рр. 
Перший відділ ВУАН не лише зберіг позиції провідного відділу, що 
відводилися йому засновниками Академії, а навіть де в чому й зміцнив 
їх. 

Досліджуючи історію Академії наук України, Н.Полонська-
Василенко  назвала такі цьому причини. По-перше, у роки, коли почала 
формуватися Академія наук, широка громадськість найбільше 
цікавилася питаннями україністики, і література, мова, історія стояли в 
центрі уваги, широкі кола потребували докладних дослідів у цих 
сферах; особливо гострим було питання створення словників – 
загального характеру і фахових, оскільки на порядку денному став 
державний вжиток української мови. Назустріч цим вимогам і йшов 
Перший відділ. По-друге, він був найкраще забезпечений бібліотеками, 
у т.ч. приватними, і не вимагав великих затрат на устаткування, 
лабораторії, як Другий відділ, що було непосильним для Академії. І, 
нарешті, у цьому відділі працювали найбільш палкі прихильники 
розбудови Академії наук2. Аргументація, як на нашу думку, цілком 
переконлива. 

Етапне значення для розвитку української науки, українознавства 
зокрема, мало повернення до Києва М.Грушевського. За словами 
Л.Винара, Грушевський виявився неперевершеним організатором 
українського наукового життя, охоплюючи своєю діяльністю, крім 
історичних досліджень інші ділянки українознавства, і був головним 
провідником-керівником українського наукового відродження в 
підрадянській Україні3. 

Можна погоджуватися чи не погоджуватися з такою оцінкою, але 
роль М.Грушевського як провідного організатора історичної науки, 
українознавчих досліджень незаперечна. З його поверненням в Україну 
почала вибудовуватися мережа історичних установ, відновлювалися 
старі українознавчі структури, пов’язані з УНТ. Сам вчений зауважував, 
що, незважаючи на присутність у рядах співробітників ВУАН багатьох 
визначних і досвідчених істориків, історичні студії спеціально з історії 

                                           
1 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО 

України), ф. 1, оп. 20, спр. 2008, арк. 170. 
2 Полонська-Василенко Н.Д. Українська Академія наук. Нарис історії. – К., 1993. – 

С. 77. 
3 Винар Л. Михайло Грушевський: історик і будівничий нації. Статті і матеріали. – 

С. 70. 
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України й українського народу не були відповідно представлені в 
загальному плані робіт Академії1.  

Становище докорінно змінилося, коли історичні установи ВУАН 
очолив М.Грушевський. Вони набули особливого статусу в системі 
Академії наук, а наукові дослідження з історії України стали правомірно 
перетворюватися в фундамент, системотворче ядро українознавства. 

Наслідуючи традиції УНТ, М.Грушевський відновив діяльність 
історичної секції в системі ВУАН, домігся створення при кафедрі історії 
українського народу ряду комісій, організував обстеження стану 
архівної справи, археографічні пошуки, почав підготовку видання 
історичних джерел, наукових збірників, відновив видання наукового 
журналу українознавства “Україна”. Це далеко не повний перелік того, 
що намічав і розпочав робити вчений на ниві українознавства. 

Дослідження історії України у ВУАН охоплювало всі періоди, 
суспільні верстви і всю територію України: досліджувалися політична, 
соціально-економічна, культурна, релігійна історія українського народу. 
Розширювалася джерелознавча робота, енергійніше запрацювала 
археографічна комісія. Відновилася пошукова робота в архівах не лише 
УСРР, а й Російської Федерації, Польщі. Виходили в світ серійні 
видання “Пам’ятники українського письменства”, “Український архів”, 
“Український археографічний збірник”. Створений для описування 
українських стародруків комітет, що діяв при археографічній комісії, за 
період з 1924 р. до початку 1929 р. зробив опис 3730 стародруків, 
виданих до 1800 р.2 

Серед пріоритетних досліджень було вивчення соціальної 
передісторії України. Як зазначав М.Грушевський, відповідна комісія 
“взялася досліджувати, за допомогою порівняльної етнології, пережитки 
соціальних форм України, зовсім не висвітлені історичними 
пам’ятками, або висвітлені недостатньо”3. Досліджувалися переважно 
питання устрою первісної громади, формування її світоглядних засад, 
форми примітивного мислення й обрядовості та їх відображення в 
українському побуті і фольклорі. Результати досліджень публікувалися 
в науковому збірнику “Первісне громадянство та його пережитки на 
Україні”. 

Титанічна робота М.Грушевського на ниві українознавства, зокрема 
його історичної галузі, отримала високу оцінку його сучасників, навіть 
тих, хто особисто був у опозиції до вченого. Зокрема, Д.Багалій писав, 
що історичні установи М.Грушевського стали головним осередком у 
розвитку досліджень з української історії, а сам Грушевський посідає 
найвищий ступінь між сучасними істориками України, центральне місце 
в українській історіографії. Він виробив нову схему української історії, 

                                           
1 Боєчко В.Д., Рубльов О.С. Повернення // Трибуна. – 1991. – № 4. – С. 29. 
2 Полонська-Василенко Н.Д. Українська Академія наук. Нарис історії. – С. 45. 
3 Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. Інститут рукописів, ф. Х, 

спр. 18628, арк. 1-3. 
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внаслідок чого “ми маємо нині систематично викладену історію 
українського народу, цеб-то історію України на національній основі”1.  

З середини 20-х років помітно активізували роботу філологічні 
установи Першого відділу. Щоправда, значна кількість робіт, що 
вийшли в світ у 1924-1928 рр., були підготовлені в попередні роки, але з 
названих вище причин не були тоді видані. 

Як і раніше, основна робота велася в напрямку вивчення української 
мови, унормування тогочасної української літературної мови, 
дослідження української діалектології. Основний тон при цьому 
задавали установи очолюваної А.Кримським історично-філологічної 
кафедри ВУАН. Так, комісія для складання словника живої української 
мови видала в 1926-1929 р. три томи російсько-українського словника 
за редакцією С.Єфремова і А.Кримського. За цей же період академічний 
Інститут української наукової мови видав 15 термінологічних словників. 
Були видані два томи “Українського діалектологічного збірника”, “Курс 
історії української мови” за редакцією Є.Тимченка. Очолювана 
С.Єфремовим кафедра історії новітнього українського письменства 
випустила академічне видання творів Т.Шевченка, зібрання творів 
інших видатних українських письменників, численні літературознавчі 
монографії. 

Важливе значення для становлення й розвитку українознавства мала 
видавнича діяльність ВУАН, зокрема її історичних установ. Головним 
українознавчим друкованим органом став науковий журнал “Україна”, 
що спеціалізувався переважно на серйозних наукових розвідках з 
політичної, соціальної, культурної історії, допоміжних історичних 
дисциплін, історії мистецтва, мови, літератури, етнографії. Офіційним 
органом Першого відділу були “Записки історично-філологічного 
відділу”, у яких українознавча тематика посідала домінуюче місце. 
“Каталог видань Української Академії наук. 1918-1930” Д.Штогрина, як 
і бібліографічний покажчик “Видання Академії наук УРСР (1919-1967)” 
засвідчують: видання, що стосувалися історії України, складали до 90% 
усіх видань історичної тематики. Українознавча частка у філологічних 
виданнях була ще більшою. 

Оцінка видавничої діяльності ВУАН (отже, й науково-дослідної 
роботи в цілому) партійно-державними органами була неоднозначною. 
Загалом, у позитивному плані констатувалися (доповідна записка НКО в 
ЦК КП(б)У, 1928 р.) “широкі заходи Академії щодо вивчення 
української мови та історії України”. Проте тут же, як негатив, 
підкреслювалося “домінування ідеалістично-буржуазної ідеології”. 
Журналу “Україна” і “Запискам” історично-філологічного відділу 
“дісталося” за те, що “свою головну увагу вони звертали на такі 
науково-історичні матеріали, які освітлюють минуле української 
церкви, козаччини, гетьманщини, церковної освіти, літературного життя 
України початку і середини 19 ст., старого походження етнографічні 

                                           
1 Багалій Д. Акад. М.С.Грушевський і його місце в українській історіографії // 

Червоний шлях. – 1927. – № 1. – С. 208-209. 



Збірник наукових праць НДІУ, том ІV 
 

 434

роботи, не видані в свій час авторами, дещо з українського права і 
побуту і т. ін.”1 Абстрагуючись від ідеологічного підтексту, зазначимо, 
що змістовна суть поняття “українознавство” авторами доповідної 
записки передана досить змістовно, виписана розлого. 

Що ж стосується ідейно-політичної оцінки діяльності 
українознавчих установ ВУАН, то вона постає як однозначно негативна: 
перелічені в доповідній записці “риси академічних творів” надають 
виданням Академії “специфічний, антиреволюційний, нерадянський, 
часом – антирадянський, націоналістичний, агресивний характер, 
характер літератури, яка перманентно бореться з радянською владою, 
протиставляючи Київський український буржуазний “П’ємонт” 
Харківському пролетарському радянському центру”2. Такий характер 
оцінок, а головне, їх категоричність, стає з кінця 20-х років звичайним 
явищем. 

Повертаючись, проте, до більш раннього періоду зазначимо, що 
українознавча тематика посідала досить значне місце і в діяльності 
соціально-економічного (Третього) відділу ВУАН. Чітко визначене 
українознавче спрямування тут мали, передусім, кафедри історії 
західно-руського та українського права, українського звичаєвого права, 
господарської географії та народного господарства України. 
Функціонували Інститут вивчення економічної кон’юнктури та 
народного господарства України, Демографічний інститут. Їх структура 
була зорієнтована на наукове дослідження явищ економічного і 
соціального життя республіки в руслі загальносвітових процесів, 
пристосовувалась до практичних народногосподарських потреб. 
Щоправда, перший з названих інститутів проіснував (за офіційною 
версією – через брак коштів) лише до 1921 р., хоча початок його роботи 
під керівництвом академіка К.Воблого був багатообіцяючим. Зокрема, з 
питань земельних відносин в Україні, розвитку цукрової промисловості 
тощо. Після закриття Інституту його наукову тематику продовжувала 
розробляти відповідна комісія. Вона зосередилась переважно на 
питаннях участі України в світовому господарстві, формах переходу її 
до нового аграрного ладу, на науковому обгрунтуванні перспективних 
планів розвитку української економіки.  

Науково-практичною результативністю в роботі відрізнявся 
Демографічний інститут, керований академіком М.Птухою. Його 
створення було першою (і вдалою) спробою поставити вивчення 
народонаселення України на науковий ґрунт. Наукову діяльність 
Інститут починав з вивчення антропологічних особливостей  чоловічого 
населення Києва і Київського повіту, статистики шлюбів, смертності в 
регіоні. Пізніше зайнявся збиранням і науковою обробкою історичних 
відомостей (друкованих і рукописних) про народонаселення України в 
цілому, про його особливості в різні історичні періоди.  

                                           
1 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2695, арк. 14. 
2 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2695, арк. 14. 
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З початку 20-х років почалася наукова робота над складанням 
таблиць народжуваності і смертності в Україні, дослідженням 
природного руху населення, опрацюванням іншого статистичного 
матеріалу. У наступні роки Інститут  продовжував нарощувати обсяги 
своєї роботи, вдосконалював її методологічні засади, розширював 
джерельну базу1. Результати наукової діяльності регулярно 
публікувалися: Інститут видавав свої “Праці”, забезпечував науково 
вивіреними статистичними матеріалами видання “Демографія України”, 
видав багатотомник “Людність України”. 

Чітке українознавче визначення в структурі соціально-економічного 
відділу ВУАН мали кафедри українського права з відповідними 
комісіями при них. Пріоритетною в їх діяльності була підготовка 
фундаментальних досліджень історико-теоретичного плану. Прагнення 
вчених-юристів в умовах політичної нестабільності віддавати перевагу 
проблемам “чистої науки”, дистанційованої від юридично 
невизначеного сьогодення, видається цілком зрозумілим. 

Особлива прихильність до українського звичаєвого права, на нашу 
думку, обумовлювалась особливостями політико-правового життя в 
Україні впродовж попередніх століть. Навіть після 1654 р. 
Гетьманщина-Україна ще майже протягом 1,5 століття зберігала 
автономію правового укладу, жила за “малоросійськими правами”, що 
являли собою переважно систематизовані записи найважливіших 
правових звичаїв. До звичаїв зверталися й тоді, коли траплялися 
прогалини в писаному праві. Крім того, значна частина науковців-
юристів, особливо з числа прихильників історичної школи права, у 
своїх уявленнях про майбутню правову систему України схилялася до 
звичаєвого права, у якому бачили “дійсно народне право”.  

Нове спрямування в роботі кафедри звичаєвого права намітилося 
після того, як її очолив академік О.Малиновський. Звичаєве право стало 
розглядатися в тісному зв’язку з тогочасними  нормами місцевого 
самоврядування, посилилися акценти на дослідженні впливу звичаїв 
правового характеру на правові стосунки в перші післяреволюційні 
роки. Можна погодитися з твердженням, що таке бачення проблеми 
спрямувало роботу на дослідження нової правової ситуації, яка склалася 
після революції, в чому, безперечно, була потреба2. Як і з тим, що такий 
підхід мав ряд серйозних методологічних недоліків. 

З українознавчої точки зору вирізнялася робота кафедри історії 
західноруського та українського права і комісії при ній. Основний 
науковий інтерес її полягав у дослідженні того, що мало свої 
національні особливості і являло самостійний інтерес для правника, 
історика, соціолога. При цьому, як головні, виділялися такі тематичні 
напрями: Литовські статути, інститути народного права в Україні, 

                                           
1 Короткий огляд діяльності ІІІ-го Соціально-Економічного Відділу Всеукраїнської 

Академії наук // Вісті Всеукраїнської Академії наук. – 1929. – № 1. – С. 7-8. 
2 Онопрієнко В. Академія наук України і Наукове товариство ім. Шевченка як центри 

українознавства // Вісник Академії наук України. – 1993. – № 12. – С. 57. 
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організація державних установ Гетьманщини, зокрема, судово-правових 
тощо. 

Отже, можна зробити узагальнюючий висновок, що науково-
дослідна й видавнича діяльність Третього відділу мала переважно 
українознавчий характер. Про це переконливо свідчить аналіз  
бібліографічних відомостей про наукову діяльність відділу лише за 
1924-1928 рр.1   

Становлення та розвиток наукового українознавства були б 
неможливі без того вкладу, який внесла Національна (Всенародна) 
бібліотека, початок якій поклав закон від 2 серпня 1918 р. У зверненні 
тимчасового комітету, створеного для заснування Національної 
бібліотеки (В.Вернадський, А.Кримський, С.Єфремов), говорилося, що 
бібліотека має увібрати в себе все, “що витворено людською думкою та 
знаттям по всіх науках”. Проте враховуючи стрімке зростання рівня 
національної свідомості, потреби українознавства, у зверненні особливо 
наголошувалось, що Національна бібліотека, окрім названої мети, 
“спільної чисто всім бібліотекам такого типу, має ще й свою спеціяльну 
задачу, якої теперечки не розв’язує жаднісінька з бібліотек цілого світу, 
а саме – закласти УКРАЇНСЬКИЙ ВІДДІЛ”2. Названий відділ мав 
концентрувати літературу “про Вкраїну та вкраїнський народ”, збирати 
все, що друкувалося будь-коли і будь-де українською мовою, 
“незалежно від змісту і напряму”. Належало збирати також літературу, 
“писану всіма мовами” про історію українського народу, його фольклор, 
мову, словесність, мистецтво, побут, соціальні та економічні умови 
життя тощо3.  

Як свідчить “Звідомлення Всеукраїнської Академії наук у Київі за 
1923 рік”, широкомасштабна організація відділу україніки як окремої 
одиниці розпочалася наприкінці 1922 р. Причому, як і було 
задекларовано ще в 1918 р., відділ комплектувався літературою, що “в 
будь-якій мірі торкалася України і українського народу”, з тим, щоб він 
став найповнішим джерелом для вивчення українознавства “в 
найширшому розумінні”4. 

У 20-х роках досить помітною була українознавча діяльність 
наукових товариств при ВУАН, створених у ряді міст України, зокрема 
в Харкові, Кам’янці-Подільському, Дніпропетровську, Одесі, Полтаві. 
Товариства, членами яких були переважно історики й філологи, 
збирали, систематизували й узагальнювали на доступному їм  
науковому рівні матеріали з історії, культури, побуту українського 
народу, організовували мистецтвознавчу роботу тощо. Ряд товариств 
видавали свої наукові “Записки”. 

Важливими центрами наукового українознавства на місцях були 
науково-дослідні кафедри, рішення про створення яких ухвалив 

                                           
1 Юридична наука і освіта на Україні. – К., 1992. – С. 63. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – 

ЦДАВО України), ф. 2201, оп. 2, спр. 598, арк. 61 зв., 62 зв. 
3 Там само. 
4 Звідомлення Всеукраїнської Академії наук у Київі за 1923 рік. – С. 13. 
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Раднарком УСРР у 1921 р. На них покладалося завдання розробляти ті 
чи інші наукові проблеми, готувати науковців та викладачів. При тому, 
що вони тісно співпрацювали з Академією наук, ВНЗ, іншими 
науковими установами, кафедри були досить самостійними в 
плануванні і здійсненні наукової роботи. 

У царині дослідження української історії особлива роль належала 
керованій Д.Багалієм науково-дослідній кафедрі історії України (з 
другої половини 20-х років – історії української культури) у Харкові. За 
визначенням самого академіка, очолювана ним кафедра була не лише 
кафедрою історії України, а й мала своїм завданням дослідження також 
української літератури, археології, етнографії і взагалі українознавства 
та мала український характер по темі робіт і по мові1. В тематиці 
наукових досліджень, яка охоплювала всі періоди – від доісторичної 
доби до ХХ ст. – провідне місце належало історії України в 
найширшому розумінні: політичній, економічній, культурній тощо. 

У тому, що Харківська науково-дослідна кафедра набула значення 
провідного українознавчого центру, велику роль відіграв академік 
М.Сумцов. Його праці з народної словесності, української мови, 
фольклору, дослідження творчості українських письменників, учених 
стали своєрідною енциклопедією українознавства, хрестоматією 
народної словесності2. Суть основного висновку, який випливає з 
досліджень М.Сумцова, полягає в тому, що український народ протягом 
століть прагнув до збереження і захисту своєї політичної, культурної, 
побутової, релігійної самобутності. 

У діяльності Дніпропетровської науково-дослідної кафедри 
українознавства тон у роботі завдавав Д.Яворницький, який очолював її 
з 1925 р. На цей час праця вченого в галузях історії, археології, 
етнографії, фольклористики була відзначена обранням його членом-
кореспондентом ВУАН. Уряд призначив Яворницького відповідальним 
керівником постійного археологічного нагляду і розкопок на території 
будівництва Дніпрогесу як “найкращого знавця історії та археології 
Запоріжжя”. Тільки в 1927-1929 рр. комісія, яку він очолював і в якій 
брав безпосередню участь, знайшла і зареєструвала 36963 різноманітні 
стародавні предмети, зробила понад одну тисячу фотознімків, 
зарисовок, малюнків3. 

Провідною українознавчою кафедрою була також очолювана 
академіком А.Кримським Київська науково-дослідна кафедра 
мовознавства – як завдяки обсягу і науковій вазі її досліджень, так і 
високому авторитету її співробітників. Членами кафедри були такі 
провідні діячі української науки і культури, як С.Єфремов, 
О.Дорошкевич, В.Ганцов, М.Зеров, М.Драй-Хмара та ін. Особливу 
увагу кафедра приділяла методологічним проблемам як 
загальнотеоретичного характеру, так і з окремих галузей історично-

                                           
1 ЦДАВО України, ф. 166, оп. 4, спр. 233, арк. 57. 
2 Качкан В. Українське народознавство в іменах. У 2-х ч. – К., 1995. – Ч. 2. – С. 103. 
3 Дмитро Іванович Яворницький. – К., 1969. – С. 27, 29-30. 
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літературних досліджень. Кафедра брала активну участь у роботі 
державної комісії по впорядкуванню українського правопису. 

Узагальнюючи роботу науково-дослідних кафедр, варто зазначити, 
що вони являли собою досить розгалужену систему наукових установ, 
де під керівництвом відомих, а то й найвидатніших українських вчених 
на високому професійному рівні досліджувалися найрізноманітніші 
аспекти українознавства. Кафедри органічно доповнювали собою  
академічну науку, заглиблюючись при цьому, як правило, у детальне 
вивчення тематично вузьких, а то й специфічних проблем 
українознавства, з урахуванням специфіки того чи іншого регіону. 

Певний вклад у розвиток українознавства вносила і вузівська наука, 
перш за все інститути народної освіти (ІНО), в які на початку 20-х років 
були перетворені університети. Щоправда, науковий потенціал їх був 
занадто обмежений, оскільки названа реорганізація мала на меті саме 
відмежування наукової сфери від освітньої. 

Науково-українознавча робота ІНО знаходила своє втілення в 
“Записках”, що ними видавалися. Більш-менш регулярний випуск їх 
розпочався з 1924 р., коли вузи стали одержувати спеціальні 
асигнування на їх видання. Оскільки вузівська наука вважалася 
периферійною, малозначущою, то й контроль (у т.ч. ідеологічний) за 
нею майже до кінця 20-х років був досить умовним. Отже, у певних 
рамках була можлива ідеологічна розкутість, зокрема в плані 
національної визначеності окремих публікацій, що вміщалися на 
сторінках “Записок”. 

Наприкінці 20-х років наукова розробка проблем українознавства у 
вузах була практично згорнута. Вороже ставлення, а здебільшого й 
усунення від роботи дорадянського складу вузівських працівників та 
заміна його “червоною професурою”, головне ж – невписуваність 
українознавства в рамки комуністичних доктрин  зробили його 
“зайвим” у системі вузівської науки. 

Узагальнюючи авторське бачення основної суті проблеми, 
підкреслимо: розвиток науки взагалі, її національної визначеності 
зокрема, безпосередньо пов’язані з державним станом народу, який вона 
(наука) репрезентує. Не випадково основні наукові українознавчі 
установи – і серед них найголовніша – Українська Академія наук, були 
започатковані саме за часів гетьманату П.Скоропадського – найбільш 
стабільного у державотворчому відношенні серед буремних подій 
визвольно-революційної боротьби 1917-1920 рр. Саме тоді був 
закладений фундамент подальшого розвитку українознавчої науки, 
створені передумови для її організованого поширення в різні сфери 
суспільного життя.  

Позитивно впливала на розвиток українознавчих досліджень і 
політика українізації, що проходила під офіційним патронатом 
правлячої партії, як і відносна ідеологічна терпимість радянської влади 
до розвитку національних культур у перше пореволюційне десятиліття. 
За таких умов українознавство набуло дальшого розвитку і 
поглиблення: у предметному плані – через вихід його за межі 
традиційної групи гуманітарних наук; в організаційному – як у 
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розгалуженні українознавчих наукових установ у структурі Академії 
наук України, так і в створенні системи різного роду українознавчих 
закладів поза Академією. 

Вважаємо доцільним і можливим за умов державної підтримки і 
належного фінансування (на даний час воно недостатнє) розгорнути 
комплексні, широкомасштабні роботи щодо узагальнення дійсно 
великого українознавчого доробку. Йдеться, передусім, про його 
систематизацію за тематичним принципом, про підготовку 
узагальнюючих, академічного рівня теоретико-методологічних, 
історіографічних, науково-практичних досліджень, про розробку 
сучасних методик запровадження українознавства в навчально-виховну 
сферу. 
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