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Кононенко П.П. (Київ) 
 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ. 
ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЇ1 

 
У жовтні 2008 року Інститут українознавства МОНУ проводить 

Міжнародну конференцію «Українознавство: новий етап розвитку, нові 
проблеми, нові критерії та рівні». В руслі тієї парадигми і досліджується 
питання: українська національна ідея. Дослідження складається з двох 
частин: 1. Зародження ідеї, шлях, сутність; 2. Доля, перспективи. 

 
XІV 

Так на початку ХХ століття було втілено ідею нації в її революційну 
життєтворчість та конституційно-правову систему. При цьому стало 
очевидним, що національна ідея не зводиться до популістських закликів чи 
вузькопрагматичних прожектів, а становить собою феномен категоріальної 
цілісності кристала, гранями якого є: 

1. Ідеал прав людини, визнання її найвищою самоцінністю, повна 
самореалізація якої можлива лише в нації. 

2. Усвідомлення того, що органічними ланками еволюційної структури 
нації є родина (рід) – етнос – плем'я (отже, родове та етнічне начала). 

3. Найвищими ідеалами української національної ідеї завжди були і 
стали в реальності єдність та свобода: єдність буттєво-світоглядна, 
етнопсихологічна, мовна й культуротворча; свобода родинно-побутова, 
соціальна, національна, державно-політична, правова. 

4. Джерелом енергії єдності та свободи в національній ідеї є українська 
природа – і як метафізична та біопсихічна продукуюча субстанція, і як 

                                           
1 Продовження. Початок у тт. ХІХ, ХХ. 
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резервуар та генератор духовності; в природі і секрет напередвизначеності 
появи та ментальності етносу, і особливостей його самореалізації, історичної 
ролі та місії. 

5. Національна ідея – синтез досвіду та історичної пам'яті поколінь, 
інтелектуальної, культуротворчої й естетичної діяльності людей, міра 
народності еліти, її спроможності контамінувати минуле, сучасне й 
майбутнє, визначати напрям і зміст та форми діяльності поколінь. 

6. Національна ідея – критерій правової, морально-етичної, естетичної, 
патріотичної і професійної наснаженості та орієнтації управлінської еліти, 
міра усвідомлення нею взаємозалежності прав і обов'язків, особистого і 
громадянського, національного і загальнолюдського в почуттях, помислах та 
діях. 

7. Національна ідея – міра любові, філософії, етики та енергії втілення 
її в усі форми життєтворчості; міра подвижництва, а то й жертовності в 
боротьбі за торжество гуманістичних ідеалів; perpetuum mobile 
самореалізації, вічності та перспектив розвитку нації, її харизматичності та 
феноменології духу. 

Небезпідставно І.Франко, Леся Українка, В.Вернадський, 
М.Грушевський, С.Єфремов, В.Винниченко, С.Петлюра вважали 
національну ідею фундаментом у творенні держави як храму народного 
буття і мрії, а науку про розвиток українства – українознавство – «політикою 
і філософією держави». 

Це й визначило як характер реалізації національної ідеї, так і її долю у 
зв'язку з долею України та українознавства і на етапі 1917 – 1930 років, і за 
умов та принципів розвитку України в час панування радянської системи; і в 
політиці та діяльності ОУН і УПА, і на межі ХХ – ХХІ ст. 

Коротко нагадаємо: і в політичний та державотворчий процеси та плани 
Центральної Ради і Директорії, і в освітню, наукову, культуро- та 
мовотворчу й етико-естетичну виховні програми наріжним (філософсько-
методологічним) каменем клалася саме національна ідея: підносилась роль 
сім'ї, традиційно-народної та академічної педагогіки, національно 
наснажених програм і підручників для народної й вищої школи; основою 
виховання, навчання, державотворення визначалася українська мова як 
інтегративний носій національної ідеї. 

Символічно: дбаючи про суверенну, правову, національно-демократичну 
державу, і М.Грушевський, і президент НАН В.Вернадський, і С.Петлюра як 
інтегральні висувають дві взаємопов'язані програми: піднесення 
національної самосвідомості народу та формування спроможної на це 
національної еліти. З цією метою особлива увага приділяється українській 
мові, та вся система освіти й науки, виховання ґрунтується на методології, 
історії, змісті та принципах українознавства (ідейно-теоретичну домінанту 
якого програмує акад. С.Єфремов у працях «Історія української 
словесності», в основу періодизації якої кладе етапи розвитку національної 
ідеї, та «Українознавство»), а також на підборі, підготовці і розстановці 
кадрів, з метою чого І.Огієнко, гетьман П.Скоропадський, міністри 
І.Стешенко, О.Василенко створюють університети, кафедри українознавства, 
і цю практику ще розширюють згодом націонал-комуністи В.Шумський та 
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М.Скрипник у радянських умовах. Розкорінюється доба державно-
політичного, освітньо-культурного, науково-педагогічного, а тим самим і 
світоглядного та морально-етичного й естетичного, правового, 
національного відродження1. Навіть ідеологи ленінізму-сталінізму заявляють 
про підтримку курсу українізації та коренізації кадрів. 

Однак скоро виявляється, що заява їх підступно-лицемірна – задля 
заспокоєння зарубіжної громадськості. Бо як тільки стали очевидними 
успіхи національного Відродження України, одразу ж знову запрацювала 
імперсько-шовіністична, українофобська тотальна репресивна система, а 
далі й гільйотина Москви. Повторилася добре випробувана практика 
дискредитації та заборон українських пріоритетів під машкарою боротьби за 
єдність і дружбу народів, чистоту марксистсько-ленінської ідеології і її 
орієнтацію на комуністичну партійність, пролетарську класовість та 
псевдоінтернаціоналізм. Як ворожа, буржуазно-націоналістична (за 
ініціативою Сталіна – Кагановича – Косіора – Постишева) забороняється 
українізація, нищаться школа Грушевського, ціла НАН, вся система 
української освіти, науки, культури, державного управління. М.Скрипник, 
П.Любченко, М.Хвильовий на знак протесту позбавляють себе життя. 
Згодом піддаються геноциду українське селянство та патріотична 
інтелігенція. З метою розриву народу з інтелігенцією столицю України 
переводять до Харкова (і з того моменту іменують його… «першою 
українською столицею», мовби доти не існувало ні українців, ні столиці 
української держави). Всіх українців зневажливо-дискримінаційно 
ідентифікують «мазепинцями» і «петлюрівцями». Загрозливо-лайливим стає 
саме поняття нації, ворожою – її ідея. І все – «в ім'я блага… українського 
народу». 

З моменту поділу українства на тих, хто лишився в радянських пазурах, і 
тих, хто вимушено опинився в зарубіжних країнах, розгортається 
безкомпромісна (хоча іноді й завуальована) ідейна боротьба. Ґрунтом постає 
навіть збройний протест мільйонів проти соціальної, економічної, 
ідеологічної й національної політики Москви, жорстоко придушувані 
селянські повстання. Та вирішальну роль відіграє і давня, і новочасна 
революційна традиція. На авансцену громадянської думки виносять свої 
твори В.Винниченко («Відродження нації», «Між двох сил», «Слово за 
тобою, Сталіне!»), а згодом Є.Маланюк («Малоросійство», «Українська 
культура»), І.Багряний («Сад Гетсиманський»), Ю.Бойко-Блохін 
(«Національна ідея»), Д.Чижевський («Історія української філософії»), 
В.Барка, Ю.Шерех, Ю.Лавріненко, Ю.Кошелівець, Г.Костюк. Вони 
відкривають світові очі на справжні причини й наслідки антинаціональної 
політики в СРСР, підносять рівень ідейно-теоретичних та методологічних 
праць з національної проблематики. За кордонами України організовуються 
сили інтелігенції і творять епохальну «Енциклопедію українознавства». 

                                           
1 Гомотюк О.Є. Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90- ті рр. ХІХ – 

перша третина ХХ ст.). – К., 2007. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 10

У цей же час в Україні нищаться тисячі карток, зібраних для 
енциклопедичних словників української мови, історії, медицини, права; 
переслідуються педагоги і науковці, ліквідуються цілі інститути; до початку 
Другої світової війни з майже 1000 письменників дожило хіба кілька 
десятків. Було знищено всіх делегатів партійного з'їзду, який визнав, що в 
національній політиці допущено великі перекоси, а їх Молотовим, 
Хрущовим, Сталіним потрактовано як ворогів партії і держави.  

Блекотою розпаношились «пророки» неминучої загибелі не лише 
українознавства та теорії національної ідеї, а й самої України. Повторилося 
вже бувале: нищилися і стебло, і зерна українства. Та знову промахнулися 
похмурі псевдокассандри. Зерно життя проростало в товщах народного 
буття і свідомості. Хай народ і не виходив на барикади (його цвіт було 
винищено в 1932 – 33 та 1937 – 38 роках), але затявся в собі й клекотів 
гнівом. 

З ініціативи полковника Є.Коновальця організовується політична ОУН і 
розливається нова хвиля спочатку ідеологічно-освітньої, а згодом, коли 
створюється УПА, і збройної боротьби. Вогнедишною енергією стає 
національна ідея, стає як продовження традицій  і XVІІ ст., і революційної 
життєдіяльності та боротьби першої чверті ХХ ст. 

Це концепційно важливо, бо свідчить про історичну спадкоємність 
еволюції нації та її самосвідомості й духовного життя: хай нація періодами 
була тероризовано-кволою, але ріка її внутрішнього розвитку ніколи не 
висихала і виявляла синтез соціально-духовного і національного та 
еволюційного й революційного начал. 

І знову традиційно заспівувачами, поряд з політиками та професійними 
революціонерами, виявилися майстри Слова: П.Тичина, В.Сосюра, В.Чумак, 
В.Еллан-Блакитний, Г.Михайличенко, М.Зеров, М.Семенко, Д.Загул, 
М.Рильський, а згодом М.Хвильовий, М.Куліш, Є.Плужник, Г.Косинка, 
М.Івченко, С.Пилипенко, Ю.Яновський, О.Довженко, А.Головко, 
Б.Антоненко-Давидович. 

Ще у збірці «Сонячні кларнети» (1918) П.Тичина відповідав апологетам 
національного нігілізму: «Поете, любити свій край не є злочин, //коли це для 
всіх!». Уславивши героїв Крут та інших жертовних героїв-революціонерів 
(«Вдарив революціонер – захитався світ! Як вмирав у чистім полі, слав усім 
привіт»…), а також переможну ходу до мети всієї нації («Дума про трьох 
вітрів», «Золотий гомін»: «Над Києвом – золотий гомін, //І голуби, і сонце! 
//Внизу – //Дніпро торкає струни… Слухай: //Десь в небі плинуть ріки, 
//Потужні ріки дзвону Лаври і Софії!.. //Човни золотії //Із сивої-сивої 
Давнини причалюють, //Човни золотії… //Я – невгасимий Огонь 
Прекрасний, //Одвічний Дух. //Вітай же нас ти з сонцем, голубами. //Я 
дужий народ!.. //Я – молодий!» – 1917). П.Тичина (з'єднавши пам'яттю, 
народною філософією, етикою та естетикою віки й покоління) ще тоді 
окреслив альтернативу народній долі та волі («Скорбна мати», «Золотий 
гомін»: «Чорний птах – у нього очі – пазурі! //Чорний птах із гнилих закутків 
душі, //Із поля бою прилетів. //Кряче. //У золотому гомоні над Києвом, //Над 
всією Вкраїною – //Кряче», тому й здається, що «не буть ніколи раю //У цім 
кривавім краю»). 
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І не варто переоцінювати міфологічно-образну стилістику: П.Тичина 
вказував і реальну альтернативу національній революції та ідеї: це ті, що з 
посланими Леніним московськими головорізами, іншими поплічниками із 
«своїх», губили «український цвіт», «І ніхто з них не радів, не співав 
//(Огняного коня вітер гнав – //огняного коня// – в ночі –).// І тільки їх мертві 
розплющені очі //відбили всю красу нового дня! Очі» – дзеркала гнилих 
душ). Їм адресував Поет «прокляття всім, прокляття всім, хто звіром став!» 
(«Замість сонетів і октав»). А були це і озброєні ландскнехти; і ті, що не 
розуміли: «Університет, музеї і бібліотеки не дадуть того, що можуть //дати 
карі, //сірі, //блакитні…»; і ті, що лицемірно, по-фарисейському тлумачили 
«дружбу» з українцями: «Беруть хліб, угіль, цукор і так, немов до чарки, 
//приказують: //«Ну хай же вам бог посилає… та щоб ми ще не раз на //вашій 
землі пироги їли» (вірш «Шовіністичне»); і ті, що занедбали духовність, 
культивують війни і страти, зради, страх, тоталітаризм, не усвідомлюючи: 
чому «Молюсь не самому Духу – та й не Матерії. //До речі: соціалізм 
ніякими гарматами не встановити»; «Все можна виправдати високою метою 
– та тільки не //порожнечу душі»; а «Грати Скрябіна тюремним наглядачам – 
це ще не є //революція»… 

Усвідомивши, що з вини більшовизму його адепти «інтернаціоналісти» 
«Стріляють серце, стріляють душу – нічого їм не жаль… //Над двадцятим 
віком кукіль та Парсифаль», П.Тичина пише пророчо-протестні твори: 
«Чистила мати картоплю» та симфонію «Сковорода», першим накликаючи 
на себе жорстокі звинувачення в… непатріотизмі. Однак він може сказати: 
«Караюсь, мучуся, але не каюсь», бо й далі утверджує ідею нації як ідею 
єдності поколінь, симфонізму почуттів, мислення й діяння, єдності ідеалів, 
планів і життєвої волі та вічності нації, яка усвідомила: «Я єсть народ, якого 
правди сила ніким звойована ще не була!»... «Щоб жить – ні в кого права не 
питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву!... Я стверджуюсь, я утверждаюсь, 
бо я живу!». 

На цьому етапі для всіх українців (у тому числі митців Леся Курбаса, 
Марії Заньковецької, Амвросія Бучми, як і вчених О.Богомольця, 
М.Кравчука, Г.Ващенка, А.Кримського) центральною дилемою є парадигма, 
висловлена М.Хвильовим: «Малоросія чи Україна»? А паралельно: 
орієнтація на власні сили, на Росію чи на Європу (як на Дух Фауста)? 

Нація прагнула і воліла бути Україною. Яничари ж докладали всіх сил, 
щоб вона знову стала Малоросією (Малопольщею, Малорумунією, 
Малоугорщиною…). Для цього винародовлювалась влада, 
денаціоналізувалась освіта, культура, наука, мистецька творчість, а в разі 
спротиву – знищувалась не лише традиційна система господарювання, 
народного самоуправління, а й носії української ментальності – селянство та 
інтелігенція: в СРСР – шляхом голодоморів, геноциду й кривавих репресій, 
на окупованих землях Польщею, Угорщиною, Румунією – пацифікаціями та 
соціально-національним терором, заборонами етно-національних важелів 
самоуправління, культури, мови, освіти. 

Закономірно, що розгортає діяльність ОУН Є.Коновальця, А.Мельника, 
С.Бандери, а згодом і УПА генерала Г.Чупринки. Досі різних мастей 
українофоби знавісніло воюють із цими народними організаціями та рухами, 
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виспівуючи мотив з давно зужитої і фальшивої пісні: бо вони – борці за 
Україну, а оунівці й упівці – її вороги. 

Насправді: голод 1921–22, геноцид 1932–33 до кореневої основи потряс 
Україну; терор 1937–38 років і знищення інтелігенції поставило країну перед 
апокаліпсисом. По всьому Терену вимирали цілі села, райони, області, а 
замість замучених туди завозили сотні тисяч з областей Російської 
Федерації. Руйнувалась традиційна соціальна й культурна, деформувалась 
демографічна системи. На всі керівні пости призначались пришельці або 
перевертні зі «своїх». 

Як показував у політичному романі-трактаті «Слово за тобою, Сталіне!» 
В. Винниченко, в Україні руйнувалися сім'я і рід, запановували страх, 
донощицтво й духовно-душевний розпад. Зомбовані люди, як показували 
Андре Жід та Панайот Істраті, перетворювались на здичавілі страховидла, на 
манкуртів, ненависних до всього рідного, чесного й мислячого. Ще в поемі 
«Прометей» П.Тичина показував будівників «палацу щастя» фанатичними 
антигероями типу шекспірівського Калібана, які, беручись за перебудову 
світу, не знають навіть, хто такий Прометей, та готові запідозрити у 
ворожості кожного, бо живуть у суспільстві мертвого гуманізму й 
бездуховного інтернаціоналізму. Тож на питання, чи є щасливими ці 
будівники нового життя, один із них відповідає Прометеєві: 

Питав ти, чи щасливі? О чужинче, 
не знаю, хто ти, хто і звідкіля? 
Я бачу дух живий перед собою, 

людину бачу, не число 
сухе, не дисципліну, а страждання. 

Скажу тобі усе: щасливі ми, 
це так, але те щастя в нас казенне, 
і мова рабства. Скільки, скільки мук. 

Коли б ти знав! В нас мерзость і покора! 
Панує сила в нас і деспотизм… 

Такою бачив нову систему П.Тичина у творі, писаному в 1917 – 1923 
роки, бо критерієм оцінки дійсності була для нього висока національна ідея 
– ідея людяності, справедливості й демократизму, прометеїзму в концепції 
Т.Шевченка і Лесі Українки («Я честь віддам титану Прометею, що не робив 
своїх людей рабами!..»). 

Кормигу монголо-татарщини, яка перетворює людей на понурих волів, 
рабів імперії-тюрми (котрі ще й хваляться своїм свідомим рабством), 
зображують В.Винниченко, М.Куліш, М.Хвильовий, Є.Маланюк, І.Багряний, 
В.Барка, І.Сенченко («Записки холуя»), в'язнів «Берези Картузької» – 
польського концтабору – О.Гаврилюк, підносячи образи тих, хто не складав 
крил та не в'янув серцем і за умов смертельної загрози. 

Привертає увагу те, як в методології відтінення граней національної ідеї 
використовуються загальнолюдські мотиви страждання й боротьби та світові 
образи, зокрема Прометея і Юди, Авеля й Каїна. 

Так, ще Т.Шевченко у поемі «Кавказ» дає образ і Грузії, і України в особі 
титана Прометея, якому хижий орел «щодень божий довбе ребра, серце 
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розриває», наголошуючи: «розбиває, та не вип'є живущої крові: воно знову 
оживає і сміється знову». Сила гуманістичного життя вічна й безсмертна. 

Морально-етичні засади національної ідеї втілюються в образах Каїна та 
Юди у І.Франка та І.Багряного, при цьому застосовується прийом опозиції: 
герой – антигерой саме в аспекті страждання – боротьби за найвищі ідеали 
людяності й патріотизму. Так постають Захар Беркут – лицар мудрості і 
честі у протистоянні з навалою монголо-татар – і Каїн, який підняв руку на 
брата й мусить все життя носити тягар очищення за вчинений гріх, знаючи, 
що він (як і Тантал) приречений також на такого роду безсмертя. Такими 
постають і реально-життєві образи людей, і міфологічні Христос та Юда в 
«Саді Гетсиманському» І.Багряного. 

При цьому парадигма «патріотизм – зрада» набуває міжнародних 
масштабів і в історичній перспективі. Вона нагадує, що свого часу 
московська держава з принуки уряду оголосила анафему Івану Мазепі за 
«зраду». В такому дусі відспівували прокляття «за відступництво від 
православної віри» і в… українських церквах (до речі, для розвитку яких 
саме І.Мазепа зробив найбільше!), вчиняючи колізію саме прометеївського 
ґатунку: гетьмана розпинали і прирікали на страждання за вдіяне добро! А 
тим часом – зрада насправді була, тільки з боку російського царя й уряду, які 
ще за живого Богдана Хмельницького уклали з поляками угоду про поділ 
України. А потім подібне чинили й у час гайдамацького повстання (коли 
було підступно схоплено росіянами й страчено поляками Гонту і Залізняка 
та був створений ними загальноукраїнський уряд); і в 1920 році, і, зрештою, 
напередодні та в час Другої світової війни, коли сусіди, їхні каральні служби 
об'єднувалися для протидії українським змаганням. Зусиллями сусідів 
українську державність було розчавлено. А що лишилося? Мова, культура, 
освіта, яких утримувала в єдності українська національна ідея, хоча й була – 
як іскра в попелі. 

І це пояснює феномен нового етапу відродження ідеї національного 
опору в усій Україні, те, чому не могла не появитись ОУН, а згодом УПА. 
Саме так: ОУН і УПА в єдності як злютований процес теорії і практики, 
самосвідомості і боротьби. 

Ще в статті «Ідейна боротьба з українством» («Слово», 1908) С.Петлюра 
зазначав: «Українство, як процес культурно-національного відродження 
українського народу, приваблює все більшу і більшу увагу російського 
громадянства» (і не тільки російського!). Проте коли одна частина його 
співчутливо ставиться до боротьби українства на всіх континентах планети, 
то інша фанатично протидіє йому. У тому числі й з боку хамелеонів-
українців, котрі не хочуть бути ні українцями, ні громадянами української 
держави. Це дуже шкодить українській перспективі, але «все це одначе не 
спинило розвитку українства і не завадило йому стати явищем масовим… 
Нова «ідейна» боротьба проти українства, яку російські націоналісти 
української формації починають вести організованими силами на нових 
аванпостах, мусить тільки викликати живіший рух серед української 
демократії…». 

Українська демократія не тільки організовується, а й набирає яскраво 
вираженого національного забарвлення. І виявляє свою активність у 
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різноманітних формах: то ставить національне питання перед російською 
Державною Думою; то створюючи СВУ; то бойкотуючи вибори до 
польського сейму й сенату; то створюючи свої партії й організації; то 
піддаючи аналізу та критиці діяльність навіть більшовицької партії, 
наголошуючи, як М.Скрипник у виступі на ХІІ з'їзді РКП (б): «Плив 
національного моменту в сфері партійного життя проявляється в 
ненормальних умовах розвитку організації нашої партії в більшості 
національних республік». Одна з причин – економічна і соціальна 
невпорядкованість життя. «З другого боку, в житті комуністичних 
організацій національних республік спостерігається і другий ще 
шкідливіший ухил – у бік російського шовінізму». 

Величезного розмаху набули виступи М.Хвильового («Геть чимдуж далі 
від Москви, від її ідеологічних впливів!», «орієнтація на Європу, на її Дух 
Фауста») та О.Шумського: «Іноді буває потрібно українізувати й українців… 
я говорю, що партія повинна вести активну пропаганду серед робітничої 
класи, серед російських робітників теж, щоб вони органічно входили в 
процес громадянського життя й культурного будівництва України, щоб 
керувати українським селянством…» (промова на ПБ КП(б)У 20.ХІ.26 р.). 

1926 р. у Львові виходить «Націоналізм» Д.Донцова з його настановами: 
«Наш час є часом сумерку божків, до яких молився ХІХ вік. Катастрофа 
1914 р. не даремне перелетіла через наші голови: всі «незрушні» засади і 
«вічні» закони суспільної еволюції розсипалися в порох, отвираючи 
безконечні перспективи перед людською волею… 

Лиш  о д и н  закон вийшов неткнутим з катастрофи. Се – закон 
боротьби, яку Геракліт називав початком всіх речей, закон вічного 
суперництва націй… 

І в такий момент наш нарід стоїть обезволений і «обезмозглений»  
(decerebre)…: без національного «вірую», і без сильної волі боротися за 

нього». 
Мають бути усунутими старі «божки» ідеології і на їх місце піднесено 

націоналізм, замішаний на національній ідеї з її опорами: новий 
національний ерос; яскравість, виключність, всеобіймаючість, єдність 
«містики» і «реального життя», з усвідомленням: до ідей і програм необхідна 
воля, своя ідея життя і поступу; «Нація, що прийняла чужу ідею, як м’яке 
залізо, як індукційний магнет. Треба, щоб тиснення чужої ідеї ослабло чи 
устало, – і нація тратить в собі «магнетичну енергію». Коли нація хоче стати, 
як сталь, напоїти себе «сталою» магнетичною енергією, – мусить черпати її у   
власній  ідеї»1. 

З орієнтацією на патріотично-національні, демократично-гуманістичні, 
суверенно-державницькі засади у Відні 1929 р. проходить І Конгрес 
Українських Націоналістів – конфедерації різних організацій. В його основу 
було покладено тезу: «Боротьба Української Нації за незалежність у р.р. 
1917–1920 скінчилася поразкою. Поневолення України змінило лише форму. 
Кількість окупантів української землі збільшилася. 

                                           
1 Донцов Д. Націоналізм. – Львів, 1926. – С. 3-5, 224-255. 
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Але в огні боротьби вибуяло в українському народі незломне прагнення 
волі й остаточно оформився ідеал Незалежної Соборної Української 
Держави, який серед тяжких обставин сучасності владно кличе Українську 
Націю до продовження боротьби аж до остаточної перемоги. 

Цей ідеал ліг в основу нового українського світогляду й нового чину, – в 
основу Українського Націоналізму». 

По-своєму природно, що нова ідея і методологія боротьби за Україну як 
за Суверенну Державу тоді викликала шалений спротив її ворогів – і в самій 
Україні, і поза нею: бо з втратою України імперські системи (й ідеології) 
втрачали свої привілеї та соціально-економічні і навіть геополітичні вигоди. 

Абсурдно, що й досі не лише в колишніх окупаційних країнах, а й у самій 
Україні люто воюють проти ОУН та УПА (як і НАТО, і ЄС), звинувачуючи 
їх у всіх смертних гріхах. А як на причину права не те що не визнавати, а й 
шельмувати ті історично впливові інституції, посилаються на участь у війні 
проти них, не ставлячи питання: а на якій підставі жорстоко нищилися борці 
за власну державу, до того ж – не десь, а на теренах їх віковічного життя, на 
засадах прав і свобод своїх предків?! І не цікавлячись їхньою справжньою 
історією та ідеологією, а наосліп, брутально шельмуючи сотні тисяч героїв – 
борців за найвищі людські ідеали. 

А коли б перебороли свою «класово-партійну» ненависть та дрімучу 
неосвіченість, то побачили б: 1) що поява ОУН і УПА диктувалася всім 
ходом історичного процесу, логікою розвитку всеєвропейського життя; 2) і в 
своїй програмі орієнтувалися не на протиставлення себе іншим націям, а на 
паритетну співдружність з ними та співпрацю в ім’я прав і розквіту кожної 
людини та нації. 

Ось грані ідеї ОУН: 
«Маючи за свою мету відновлення, впорядкування, оборону та 

поширення 
Незалежної Соборної Української Національної Держави, Українські 

націоналісти змагатимуть до зібрання творчих сил унутрі нації та до 
зміцнення її відпорності назовні. 

Тільки повне усунення всіх окупантів з Українських земель відкриє 
можливості для широкого розвитку Української нації в межах власної 
держави. 

Шлях – орієнтація на власні сили, метод – просвіщення всього 
українського люду, прилучення його до українського мово-, культуро-, 
державотворення, поєднуючи всі методи виховання та здійснення 
Національної революції. 

Нова Україна здійснюватиме реформаторську діяльність в ім’я розквіту 
кожної людини, суспільної верстви, нації, а на міжнародній арені вестиме 
політику миру і злагоди. Будуть здійснені соціально-економічні, правові, 
виробничі реформи на селі і в місті, в системі обов’язкової, безплатної, 
державної школи; на засадах міжнародних конвенцій буде розв’язана етно-
національна проблема. Жодних переваг партіям та конфесіям, церква буде 
відокремлена від держави й освіти». 

В руслі цієї концепції-ідеї проводилась робота з реформування світогляду 
співвітчизників та упорядкування взаємовідносин із сусідніми державами та 
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їхніми представниками в усіх сферах життя. У червні 1941 року було 
скликано Національні Збори, на яких члени ОУН бандерівського крила 
проголосили відновлення Соборної Суверенної Української Народної 
Республіки з умовою, що завершальне проголошення буде здійснено в Києві. 

Польський уряд вороже зустрів ці мирні плани, і плюндрування прав 
українців сягнуло граничної межі. Прихід радянської влади ознаменувався 
тотальною політикою денаціоналізації та нищення всіх основ традиційно-
народного способу життя. Коли була створена як самостійна держава 
Карпатська Україна, то її знищили спільними зусиллями Польща, Румунія й 
Угорщина. Європа виявилася до України лукаво-байдужою. Пропонувалася 
справжнісінька війна проти всього українського і не десь, а на одвічній 
українській землі. 

Народ мав рятуватися! І він став на шлях формування чинників 
самооборони, у тому числі й УПА. Характерні й об’єднуючі засади ОУН та 
УПА: «Український націоналізм – це духовний і політичний революційний 
рух, зроджений із внутрішньої природи й традицій Української Нації в 
боротьбі за підстави й цілі творчого буття. 

Українська нація – це підстава й мета кожної чинності українського 
націоналізму. 

Органічна зв’язаність націоналізму з нацією – це факт природного 
порядку, і на ньому спирається ціле розуміння істоти нації. 

Нація – це найвищий тип людської спільноти, що при духовій і 
суспільній зрізничковості має один внутрішній зміст – витворений 
однаковістю природного положення, спільного пережиття історичної долі та 
невпинним змаганням до повного самоздійснення, духовною окресленістю», 
– говорилося в «Політичній програмі» ОУН (А.Мельника), ухваленій ІІ 
Великим Збором у серпні 1939 р. в Римі. На основі цих теоретичних 
положень планувалася державна політика, аграрна, промислова, реміснича, 
торговельна, фінансова та ін. 

З огляду на обставини – розпал Другої світової війни, розгортання 
репресій і вбивств членів ОУН, заборони ухвали Національних Зборів про 
відновлення Української Незалежної Держави німецьким урядом, арешт з 
волі Гітлера С.Бандери та Я.Стецька, поміщення їх у концтаборі, убивство 
братів і родичів С.Бандери та спільників ОУН, до того ж – скоординованими 
зусиллями КДБ, Гестапо, розвідками Польщі, Угорщини, інших держав на 
посилення терору серед українського населення, – створюється УПА як 
збройний захисник народу, котрий окреслює тактику і стратегію – 
розгорнути збройну боротьбу з силами  обох імперій  – російської і 
німецької та з їх сателітами. 

Дехто й досі не вірить чи вважає ту принципову настанову ідеалістично 
звідчаєною, мало не божевільною, однак ми не можемо не визнати, що та 
концепція орієнтації на власні інтереси і сили, на війну до перемоги з усіма 
агресорами-окупантами та на створення своєї держави була в дусі 
українських традицій упродовж тисячоліть – традицій рицарської героїки й 
презирства до смерті з любові й заради життя. Це не може не викликати 
захоплення  та роздумів про джерело тієї виняткової жертовності в ім’я 
досягнення мети. Сотні тисяч членів УПА (а серед них були представники 
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всіх областей та інших народів) знали, що фізично вони перемогти дві 
імперії не в змозі, але перемагали ідейно-духовно, відкриваючи в людях такі 
можливості, яких ще не знав світ! Вони перемагали, передовсім, самих себе, 
жадобу жити, любити, творити добро і красу, продовжувати рід. І йшли на 
загибель (як і полковник Є.Коновалець, а згодом і С.Бандера, якого за життя 
неодноразово присуджувано до страти), живучи законом тисяч поколінь (від 
«Велесової книги», князя Святослава до лицарів-запорожців, гайдамаків і 
народовольців): смерть у бою за свободу – священна! «мертві сорому не 
мають»… 

І диктувала їм цей закон життя національна ідея (про що говорив на 
допиті в КДБ батько Степана – Андрій Бандера (в семантиці слова – 
«прапор»), якого було засуджено до страти й позбавлено життя 10 липня 
1941 р.). Для Степана Бандери (за умов війни) національна ідея 
синтезувалася в переконанні: «Є три основні, первісні рушії революційного 
процесу: революційна ідея, революційна організація і революційна акція. 

Наші прапорні гасла є незмінні:  
      - свобода народам, свобода людині; 
      - за Самостійну Соборну Українську Державу; 
      - за повне знищення більшовизму, комунізму і всього російського 

імперіалізму; 
      - за розпад СРСР; за утворення самостійних національних держав на 

місці СРСР. 
Ідея суверенності нації у власній державі, на яку спирається український 

націоналізм, є універсальною світовою, вселюдською ідеєю. 
Повною і найвищою перемогою українського націоналізму буде стан, 

коли Російська імперія перестане існувати, і всі народи, нею поневолені, 
дістануть національно-державну волю. Без того повної перемоги Україна 
мати не може, або ця перемога буде частковою і сумнівною. 

Наша доба – доба боротьби української нації за саме життя, за свободу і 
за підстави дальшого розвитку. 

Україна не мала, не має і мати не буде супроти своїх сусідів чи інших 
народів ніяких імперіальних і імперіалістичних цілей. І це зумовлює 
незахитаність її стрижневих позицій у фронті поневолених націй»1. 

Філософською основою бандерівського руху було визнання: «Найвища 
цінність людини – духовність, а матеріальна існує тільки для підтримання її 
життєздатності. 

Духовна субстанція формує людину, а матеріальна без духовної формує 
тваринні інстинкти. 

Матеріальне роз’єднує, а духовне єднає. Духовне і матеріальне перебуває 
в постійному протиріччі між собою, а їх єдність – то джерело розвитку 
людини» (а отже – й нації). Навіть революційна боротьба має базуватися на 
ідейних, морально-етичних засадах і принципах. І якщо мірою людини є її 
мета, то рівнозначними мають бути і засоби досягнення її. 

                                           
1 Перепічка Є. Феномен Степана Бандери. – Львів: Сполом, 2006. – С. 62. 
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Члени ОУН, а відтак і УПА вважали: без держави домогтися розквіту 
нації неможливо; з іншого боку – побудувати Українську Державу без 
Національної ідеї [також] неможливо, бо вона, як смолоскип, вогонь 
Прометея, освітлює шлях у майбутнє. 

«Національна ідея – це не доктрина, філософія чи вчення. Національна 
ідея – це віра, релігія народу. 

Велика Українська Національна ідея: Бог зберіг і покликав український 
народ у третьому тисячолітті стати стрижнем єднання, добра і 
справедливості для утвердження християнської цивілізації, яка забезпечить: 
право кожної нації на державність, права людини, народоправство як 
найвищу форму демократії, добробут в Україні і в цілому світі». 

ОУН і УПА вважали себе спадкоємцями попередніх народно-визвольних 
змагань та патріотичної творчості інтелігенції. С.Бандера зазначав: 
«Національна ідея тримається головним чином на патріотичній свідомості 
мас і незрадливості провідників. Москва постійно шукатиме шляхів до 
«дружніх» народів. Та пам’ятаймо, що віками це було фальшивою монетою 
для покупки довірливих. Двері відкриті тільки для тих, хто продає своє 
національне Я, свою честь, знання, творчість, свою працю і кров на службу 
Російській імперії… Тарас Шевченко був, є, і завжди буде духовним батьком 
українського народу. Це він уперше порушив запитання: хто ми і чиї 
сини?..». Та заповів: «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте…». Свободу, 
державність не випрохують, а виборюють! Як виборювали навіть ціною 
життя О.Ольжич, О.Теліга, генерал Г.Чупринка і тисячі патріотів. 

«Хто визволиться сам – той вільний буде, кого хтось визволить – в 
неволю візьме!» – писала Леся Українка. Тому й бандерівці вважали, що 
свободу можуть вибороти лише вони самі. І не менш важливо, писав 
С.Бандера, що «перше основне лихо полягає у тому, що в нашому житті, 
якщо брати його як цілість, надто багато енергії, сил, уваги і часу пожирають 
внутрішні фронти, ворожнеча, взаємне поборювання між різними 
політичними середовищами». Необхідна навіть саможертовна консолідація, 
ґрунтована на принципах свідомого патріотизму, гуманістичної моралі і 
етики. 

І так само: «Коли об’єднуються суверенні держави як рівні з рівними, для 
спільних цілей, корисних для всіх учасників, без переваги і привілеїв одних 
народів перед другими, без визиску й упосліджування – то це не порушує ні 
самостійності, ні свобідного розвитку жодного народу. Україна напевне 
входитиме в союзи чи блокування з іншими державами по лінії спільних 
інтересів і своєю активною участю у широких державних об’єднаннях зможе 
творчо причинитися до мирного співжиття й співпраці між вільними націями 
світу». 

Не менш важливо при цьому знати й уміти відстоювати свої інтереси; не 
сподіватися, що свободу і незалежність українцям принесе якась зовнішня 
сила; на основі багатовікового досвіду і науки необхідно уміти чітко, 
глибоко і всебічно окреслювати перспективу та сили і шлях до неї. «Для 
цього, – наголошував Є.Коновалець, – Національна Ідея потребує 
досвідчених провідників і їх необхідно готувати для всіх верств народу». 
Необхідно усвідомити й те, що без повсякденної титанічної роботи – 
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ідеологічної, організаційної, освітньо-наукової, виховної, культуротворчої, 
за умов війни – і збройної – по втіленню в реальне життя Національної Ідеї 
вона може лишитися тільки привабливим гаслом, хай і красивою, однак 
лише паперовою квіткою. 

Логічно, що ідею відновлення Української Держави підтримали 
митрополит Андрей Шептицький, митрополит УАПЦ Полікарп Сікорський, 
єпископ Григорій Хомишин, єпископ Луцький Полікарп, інші патріотичні 
ієрархи церкви. Всі стояли на тому, що «Борючись за УССД, ми боремось за 
незалежність усіх поневолених народів світу… Степан Бандера та ОУН 
вказали українському народові конкретний зміст, суть майбутньої 
Української держави». Вона має бути така, щоб «…об’єднувала в собі цілий 
народ, усі українські землі, щоб порядкувала в ній суверенна воля цілого 
українського народу, запевняючи всебічну свободу, справедливість, рівність, 
добробут, свобідний розвиток і свобідну творчу діяльність усім громадянам 
України без різниці» (С.Бандера). 

Маємо поєднувати теорію і практику на рівні совісті, інтелекту й 
патріотизму. «Український народ мусить у цій історичній хвилі, – 
наголошував А.Шептицький, – показати, що має досить почуття авторитету 
й життєвої сили, щоб заслужити на таке положення серед народів Європи, в 
якім міг би розвинути всі Богом собі дані сили. Карністю, солідарністю, 
совісним сповненням обов’язків докажіть, що ви дорослі до державного 
життя». 

Ієрархи віри зобов’язувалися служити Українській Державі, заснованій 
на Національній Ідеї. 

Логічно, що й воїни УПА перед повсякчасною смертельною загрозою 
давали Присягу: «Я, воїн Української Повстанчої Армії, узявши в руки 
зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед Великим Українським 
Народом, перед Святою Землею Українською, перед пролитою кров’ю 
Найкращих синів України та перед Найвищим Проводом Народу 
Українського: 

Боротися за повне визволення всіх українських земель і українського 
народу від загарбників та здобути Українську Самостійну Соборну Державу. 
В цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя і буду битися до останнього 
віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. 

Буду чесним, дисциплінованим і революційно-пильним воїном. 
Буду виконувати всі накази зверхників. 
Суворо зберігатиму військову і державну таємницю. 
Буду гідним побратимом у бою та в бойовому життю усім своїм 

товаришам по зброї. 
Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то нехай мене покарає 

суворий закон Української Національної Революції і спаде на мене зневага 
Українського Народу». 

Боремось і вмираємо за життя на Землі! 
Повчально: коли Р.Шухевич (командир УПА) та С.Бандера вважали, що  

«настав період всебічного й глибокого революційного процесу, в якому 
мілітарний бік служить передусім підсиленню суспільно-політичних 
секторів революції... Повстанча Армія і мілітарні дії – це складова частина, 
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одна з функцій і форма революційної боротьби», є запорука переходу до 
мирного будівництва та закликали поляків до спільних визвольних дій, 
керівництво польської держави пішло іншим шляхом. У працях  
Я.Дашкевича  переконливо показано: коли польська сторона враховувала 
державний статус та інтереси України, тоді і вона була убезпечена 
позитивною перспективою. Коли йшла на угодовські кроки з росіянами, а 
згодом і з німцями, тоді позбувалася і своєї державності. 

І цього разу поляки з весни 1942 р. розгортають проти українців шалений 
терор. Спочатку за погодженням із німецькими владцями вони створюють 100 
військових баз та посилають (за вказівкою АК) на Львівщину, 
Станіславщину, Волинь, Тернопільщину, Рівненщину десятки тисяч 
озброєних каральників. Зносяться з лиця землі села і міста, палають у 
вогнищах тисячі людей, переслідуються інтелігентські верстви українців. У 
березні 1943 р. з Варшави прибуває 500 бойовиків, а на Волині прилучається 
до них ще 500 місцевих, і це – як додаток до тих спецгруп, що їх посилала 
Москва. 

1942 р. учасники Другої Конференції ЗУЗ звернулися до польського 
підпілля із пропозицією об'єднати сили проти окупантів: «Стоїмо за 
злагіднення польсько-українських відносин у сучасний момент міжнародної 
ситуації та війни на платформі самостійних держав і визнання та панування 
права українського народу на Західноукраїнських землях. Одночасно 
продовжуємо боротьбу проти шовіністичних настроїв поляків та апетитів 
щодо Західно-Українських Земель, проти антиукраїнських інтриг та спроб 
поляків опанувати важливі ділянки господарсько-адміністративного апарату 
ЗУЗ коштом відсторонення українців». 

В дусі мерзенних традицій було одержано відповідь: «Глупі, нахабні, 
хамські бредні. Не дочекаєтеся, гади, тої реалізації. Не буде ніколи тої України 
в Польщі. Залишатися з нами зможуть ті, які зійдуть на шлях покаяння і 
отямляться...»1 

З усією виразністю ще раз прояснилося: ОУН і  УПА здійснювали акцію 
міжнародного масштабу з орієнтацією на добру перспективу. І добре, що 
польський уряд кінця XX – початку XXI ст. усвідомив ті уроки історії: він 
ділом доводить прагнення боротися як за польську, так і за українську 
державність та незалежність, бо інакше в програші будуть обидва народи. 
Але це тепер. Тоді ж панувала хибна орієнтація як Польщі, так і Росії 
(Радянського Союзу). 

Доказів достатньо. Один із них – політика уряду сучасної РФ. Як і газета 
«Вєлька Польска» від 9.VІ.1943 р., в якій писалося: «Українці не мають 
минувшини, отже, не можуть мати держави», – вони заявляють те ж саме, 
виказуючи претензії на керівництво Україною і в майбутньому (у минулому 
реакціонери Росії і Польщі зазначали: «В інтересах Росії, як і Польщі, є не 
допустити створення Української самостійної держави»). При цьому, 
забуваючи про анексовані Японські острови чи Кенігсберг, Севастополь і 

                                           
1 Польський часопис «Ангора». – 2000. – № 31. – 8.VIII. 
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Крим, погрожують практично застосувати силу проти України, коли вона 
буде приєднуватися до НАТО і ЄС. 

Історична сліпота і безпардонний імперський месіанізм! Намагання 
одноосібно рядити закони і правила для всіх націй. І це свідчить, що 
національна ідея не буде життєздатною без історичної пам'яті та без 
глибокого самоусвідомлення нацією своїх внутрішніх і міжнародних 
пріоритетів та прав, готовності захищати їх своєю армією і флотом – 
боєздатними і патріотичними. 

І справді: несмертні духом боролися з вірою в перемогу грядущих 
поколінь. Ставали зернами, з яких врожаїлися стоко̀лоси; вічність і 
безсмертя. 

Втілення Національної Ідеї в теорію, боротьбу, і практику життя в часі 
протистояння з численними антагоністичними силами стало вершиною 
розвитку українського національного генія. Тим більше, що з часом, коли з 
поборниками Національної Ідеї воювали, як з ворогами, навіть на урядовому 
рівні, філософія й етика прихильників української національної ідеї лягала в 
підмурівок Декларації про Незалежність та Конституції Суверенної 
Соборної Української Держави. І це – часом навіть поза свідомою волею 
укладачів тих доленосних документів. 

Так само не завжди знали авторів теоретичних трактатів, імена 
численних героїв і жертв (а їх було сотні тисяч!), що офірували життям в дні 
революційних процесів, голодоморів, геноцидів, страждань у концтаборах і 
пекельних кратерах війни, жертовності яких ми завдячуємо і створенням 
своєї держави, і навіть життям та надіями на майбутнє, але діяв природний 
закон спадкоємності: як на зміну героям революції 1917– 20 років прийшли 
ОУН і УПА, так їм на зміну прийшли шістдесятники, РУХ, УРП і вже 
мільйони борців за ідеали та симпатиків своєї держави. 

Це не означає, що розгорнувся плавний еволюційний процес: проти ідеї, а 
тим самим і дійсно суверенної української держави, ополчилася вся стара 
компартійна номенклатура; ідеологи колишньої Радянської Армії (як і ті, що 
в наступі на бандерівщину десятки років нищили, відселяли, переслідували 
тисячі людей; і знову: так поводилися пришельці на Землі автохтонів, 
нищили за їх боротьбу за свої ідеали й права, за свободу і змогу бути не 
населенням виробників та споживачів, а гідним доброї долі та достойної 
місії народом). Часом виявляли «нейтральність» обдурені, залякані чи 
зашорені фарисейським інтернаціоналізмом. А було й так, що з апломбом, 
але без належного розуміння суті проблеми, робив відповідальну заяву: 
«Українська національна ідея не спрацювала!» – президент Л.Д.Кучма 
(замість того, щоб визнати: українській національній ідеї перешкоджають 
спрацювати повною мірою різного роду і чужі антиукраїнські сили, і «свої» 
ж манкурти). 

Наявні явища і зовсім аморальні: ігноруючи колоніальний статус 
України, тотальний терор над усіма верствами нації, дресирування 
психології рабів, а водночас подвижництво патріотів, мільйонні жертви 
героїчного українського народу упродовж століть та заявляючи, що 
українцям дуже легко упали з неба свобода й державність, – покладати вину 
за тяжкі випроби долі на сам український народ, як це вчинив один із лідерів 
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т. зв. національно-демократичного табору, екс-депутат Верховної Ради 
України, пишучи у статті «Аутодафе»: «Факт, що українці є боягузливою, 
ниючою, невдячною нацією, котра одержала несподівану свободу й зітхає за 
безтурботними і в міру ситими деньками рабства». 

І цього достатньо, щоб мертві герої і жертви ще раз захотіли умерти від 
святотатства над правдою історії. Але й то було ще не все. «Так, – твердить 
автор «Аутодафе», – нас, звичайно, важко назвати великою нацією. Та й 
саме горде імення нація чи є посильним для нас, що заплуталися в своїх 
проросійських, проамериканських, проєвропейських, проктосильних й 
проктобільшезаплатить векторах і симпатіях». (Звернемо увагу: автор 
говорить не про аморальну, продажно-баришницьку верству олігархів та 
бюрократів, а про… націю, яку розпинають «гірше ляха свої діти». «Давайте 
поговоримо про нас, тих, що називають себе українцями». Ми, виходить, і в 
минулому були нікчемними. «Наші предки не стали щитом Європи, як 
написано в шкільних підручниках (і як було насправді. – П.К.), а 
добросовісно поповнювали обози своїх завойовників, прикриваючи їхні тили 
і забезпечуючи їм переможний рух на захід»  (і це – про народ, князі якого, 
як Михайло Чернігівський, воліли вмирати, але не лизати чоботи ханам; а 
сам народ позбувся ярма у битві ще в XV ст., тоді як російська держава 
платила податок Золотій, а згодом Кримській Орді до 1712 року, тобто 
навіть за Петра І)». Про народ гетьманів Полуботка, Калнишевського і 
Мазепи – гордих лицарів, що не зреклися України і перед гільйотиною 
фізичного знищення та мордування в ім’я втрати гідності й честі. Абсурдно, 
але автор «Аутодафе» не зупиняється й на тій нищівній інвективі (не про 
Матір же рідну пише, а про – чию? Свою? Чи чужу націю? – П.К.). Яка наша 
мета? «Может мы просто дебилы и безнадежно бездарные?» «…Не победив 
ни в одной войне, практически без борьбы, без кровавых гражданських 
конфликтов (ще мало крові мільйонів?! – П.К.) и усилий на самых лучших 
землях Европы, на территории, бывшей частью великих империй и царств 
(Российской, Австро-Венгерской, Османской, Речи Посполитой, Румынского 
царства), несмотря на жесткие территориальные претензии практически всех 
соседей, возникает независимое государство Украина». 

І як же виникає? 
«Ми одержали свободу авансом, не на поле брани, а на мягких диванах у 

телевизоров» (?! – П.К.). І цього достатньо для самохарактеристики великого 
кормчого української нації, але автор іде до краю аморалізму: «А если 
вспомнить Голодомор, то численность кучки палачей и вовсе не 
сопоставима с числом их жертв, подыхавших (?? – П.К.) по-скотски тупо и 
молча, даже не пытаясь защитить себя и своих детей, в судорогах 
умирающих от голода»1. 

Тут коментарі зайві. Крім одного: хай уже глумиться над українськими 
святинями – Б.Хмельницьким, Г.Сковородою, Т.Шевченком, Лесею 
Українкою – на сторінках газети «Сегодня» або «2000» трубадур 
національного нігілізму «бузина», або навіть президент Росії, але щоб так 

                                           
1 Вечерние вести. – 2003. – № 141. – 19-25 вересня. 
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вітійствував претендент у вожді нації – держави? З якою ж він іде до 
таврованого народу національною ідеєю?.. І яка перспектива в народу з 
такого роду елітою?! 

На жаль, безпардонно вітійствують і ті «вожчики», котрі організовують 
шабаші біснуватих фанатів проти вступу України до НАТО та ЄС. При 
цьому і вони вигадують десятки сміховинних «причин», замість того, щоб 
чесно зізнатись: вони виступають проти інтеграції України з Європою, бо не 
хочуть колективної гарантії безпеки України! Отже, розплачуються за 
подачки, надані сусідньою державою за відстоювання її інтересів. 

Цю ж  подвійну гру ведуть і засоби масової інформації, уводячи в оману 
вже тисячі і мільйони людей. 

На щастя, і зміст, і форми життя визначають не «апостоли» чорного 
гумору або похмурого апокаліпсиса, а борці за торжество законів 
безсмертної Природи. Появляються проблемні праці Л.Лук'яненка, 
Д.Павличка, В.Бадзя, Ю.Мушкетика, І.Драча, П.Мовчана, М.Жулинського, 
А.Погрібного, Г.Філіпчука. У них чітко простежується усвідомлення 
викликів і реалій нового часу та зв’язку з Національною ідеєю проблем (і 
найперше – методологічних, наукових) виховання, сім’ї і роду, мови, 
природи, освіти й науки1, культури, розвитку села і міста, громадянського 
суспільства, пам’яті історії, свідомої діяльності на благо України, її 
міжнародного авторитету. 

Національна ідея стала фундаментом життєдіяльності Президента 
України Віктора Ющенка.  

І символічно, що на конкурсі «Великий Українець» народ віддав перевагу 
не руїнникам світогляду, кодексу честі, моралі, ландскнехтам 
антипатріотизму, – а справжнім світочам нації: Я.Мудрому, Богдану 
Хмельницькому, С.Бандері, Т.Шевченкові, І.Франкові, Лесі Українці, 
В.Чорноволу, М.Амосову… 

Україна живе, розпрозорюється, як веселка, її Національна ідея. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Кононенко П., Кононенко Т. Українська освіта у світовому часопросторі. – К., 2007. 
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КОНЦЕПТ «ГЕОПОЛІТИЧНА  
РЕАЛЬНІСТЬ» ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ  

В УКРАЇНОЗНАВСТВІ 
 

У статті розкривається зміст концепту України як «геополітичної 
реальності», з’ясовується місце цього поняття в системі українознавства 
як науки про Україну та українство. 

 
Українознавство як наука про Україну та українство розглядає першу 

здебільшого як територію. Для її характеристики застосовується поняття 
«геополітична реальність». Цей концепт як складову предмета 
українознавства розробляють в Інституті українознавства НДІУ МОН у 
відділі геополітики та геостратегії (В. Крисаченко, М. Степико, 
О. Федоренко та ін.), у Центрі українознавства Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка (О. Мостяєв, В. Піскун та ін.). Термін 
також використовується у геополітиці та філософії (В. Андрущенко, 
В. Булгаков, С. Грабовський, О. Дергачов, І. Лосєв, М. Малуха, 
Б. Парахонський, Т. Талько, А. Тихолаз, О. Снігир та ін.). Однак 
методологічного осмислення концепту «геополітична реальність» в 
українознавстві досі проведено не було.  

Поняття «геополітична реальність» було впроваджене як складова 
предмета українознавства В. Крисаченком1. Тут воно відіграє роль 
синтетичної категорії, яка позначає просторово-географічну специфіку 
становлення, відтворення та внутрішнього розвитку українського світу, 
дозволяє з’ясувати впливи на нього територіальних чинників, а також 
                                           

1 Крисаченко В.С. Українознавство: Хрестоматія-посібник. У 2-х кн. – К., 1996, 1997. 
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визначити характерні риси геопростору України. Завдяки цьому стає 
можливим синтез наукових знань, який дозволяє охарактеризувати як власне 
буття українського народу, так і ті чинники, які існували задовго до його 
постання. Інакше кажучи, до предмету українознавства апріорно можуть 
бути віднесені всі форми та явища, що виникали, існували та розвивались на 
її території. 

Ще С. Рудницький обґрунтував важливість для суспільних явищ, об’єктів 
і процесів, що розглядаються, географічних розмірів, віддаленості, напрямів 
взаємодії, взаєморозташування, місцезнаходження природних об’єктів1. А на 
початку 90-х рр. В. Крисаченко запропонував ввести в українознавство 
поняття «геополітична реальність». Під останньою він розуміє «певну 
просторову окремішність на поверхні планети, котра витворена своєрідністю 
її етно-екологічних (географічних) умов, людність якої природно тяжіє до 
інтеграції та консолідації, а сам край має виразні біосферні відміти»2. Інакше 
кажучи, йдеться про еколого-географічну виокремленість ділянок поверхні 
планети, що зумовлює своєрідність їхнього залюднення і породжує 
внутрішню пов’язаність народу із територією, на якій він проживає 
принаймні декілька поколінь і до якої він завдяки цьому адаптований. 
Організовуючими чинниками такої реальності постають певні природні 
геоструктури, а природні ґрунти, ландшафти, корисні копалини тощо 
слугують засобами адаптації та виживання певної етнічної спільноти.  

Поняття «геополітична реальність» широко використовується і в 
геополітиці. Під нею розуміється своєрідна конкретно-історична форма 
даності (усвідомлення) об’єктивної геополітичної ситуації суб’єкту 
геополітичного пізнання та практики. Носієм такої даності розглядаються 
різні форми соціальності. Зокрема, під геополітичною реальністю розуміють: 

державу; 
автономну територіальну одиницю в межах держави; 
локальну цивілізацію; 
світовий та регіональні політичні устрої3. 
В українознавстві під геополітичною реальністю розглядають певним 

чином виокремлену та усталену територію географічного простору. 
Розглянемо цей спосіб виокремлення. 

Предметом українознавства є Україна як геополітична і культурна 
реальність та українство як загальноцивілізаційний феномен у всій своїй 
неповторності і своєрідності у просторі та часі4. Українознавство 
відповідає на сукупність питань, пов’язаних із внутрішньою єдністю 
українського світу, зокрема про чинники його формування, цілісності, 
безперервності у часі, про підстави та способи трансформації національної 

                                           
1 Рудницький С. Політична географія України. – Львів, 1998. 
2 Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди  / 2 вид., перероб. і доп. – К., 2002. 

– С. 106. 
3 Булгаков В.А.  Концепція геополітичної реальності: цивілізаційний підхід // Держава і 

право. Юридичні і політичні науки. – К., 2000. – Вип. 6. – С. 416-422. 
4 Мостяєв О. Історія центру українознавства // http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/ua/index.html. 
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свідомості, культури, державності, фактори та способи ширення українства у 
світі, про перспективи розвитку України та українства. 

Однак, під поняттям «Україна» можуть розуміти: державу, територію 
розселення українського народу та територію як окреслену частину 
світового геопростору.  

У першому випадку горизонт українського світу надто звужується – адже 
українська держава існувала не завжди, коли існувало українство. До того ж 
поза межами дослідження залишаються території, втрачені Україною, 
етнічно деукраїнізовані, або ж з українським населенням, однак поза межами 
держави. 

У другому тлумаченні під Україною розуміють українську етнічну 
територію, на якій сформувався та існував український народ, де він виробив 
відповідні господарсько-культурні типи та з якою пов’язаний культурою, 
побутом тощо. Однак такий підхід недостатньо враховує українську державу 
як форму самоорганізації українського народу, що сформувалася за певних 
історичних обставин, адже етнічна територія та територія держави не є 
тотожними. 

Це неспівпадіння нівелюється, якщо застосувати синтетичне поняття 
«геополітична реальність», обґрунтоване В. Крисаченком та О. Мостяєвим. 
Під останньою розглядають певну просторову окремішність на поверхні 
планети, яка має виразну біосферну специфіку, сформувалася завдяки 
своєрідності етносоціальних та еколого-географічних умов, людність якої 
протягом тривалого історичного часу тяжіє до консолідації та інтеграції. 
Межі залюднення цієї території відповідають її природним кордонам, а 
підсумком самоорганізації людності на ній стає формування держави, що 
тяжіє до інтеграції всіх частин території. Таке визначення ґрунтується на 
концепції тісного генетичного взаємозв’язку поведінково-ментальних і 
культурних елементів етносів з природними комплексами, властивими тому 
чи іншому теренові як елементові географічної оболонки Землі, а також на 
визнанні просторово-географічної зумовленості державотворчого процесу, 
обґрунтованому у геополітиці. 

Отже, у просторовому плані поняття «Україна» охоплює територію, яку 
заселяє український етнос сьогодні, й апріорі все, що відбувалося на цій 
території з найдавніших давен. Але сама територія має виразну окресленість, 
відмінність, котра має як географічний, так і культурно-політичний 
характер. Тому у хронологічному вимірі йдеться як про еволюцію всіх 
людських спільнот на території незалежно від їхньої формальної етнічної 
ідентичності, так і про розвиток та перетворення людиною довкілля, що 
включає шлях від аграрного до індустріального суспільства.  

Ця територія має стійкий геокультурний образ – як у сприйнятті тими 
спільнотами, що його населяли, так і в сприйнятті інших спільнот. Так, 
В. Крисаченко показав, що ще античні, візантійські, західноєвропейські та 
арабські джерела засвідчують сталість геополітичного образу України у світі 
з кордонами приблизно по лінії: на півдні – Чорне та Азовське моря; на 
сході – Дон, на півночі – лісові обшири, на заході – Західний Буг (Вісла) – 
Карпати – Дунай. Протодержавні утворення та держави, що формувалися на 
цій території, тяжіли до її об’єднання та рідко виходили за її межі. Тому в 
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минулому ця територія сприймалась як щось окремішнє у світі, подібно до 
того, як це було з іншими подібними геополітичними утворами, такими як, 
наприклад, Японія, Тибет, Єгипет, Межиріччя тощо1. Політична 
консолідація та поява на карті світу держави Україна – природний підсумок 
об’єктивної окремішності території та самоорганізації українців – 
провідного суспільствотворчого етносу на цій території. 

Такий підхід до визначення України має декілька переваг:  
– у межах чітко окресленої території можна розглядати всі процеси від 

початку формування її як природної реальності (навіть у плейстоцені або 
раніше) і до сучасності, тобто предметом українознавства може виступати і 
природно-географічний чинник українського буття;  

–предметом українознавства можна вважати усе населення країни, тобто і 
другий корінний етнос – кримськотатарський, а також національні меншини, 
що проживають на території держави. 

Як бачимо, поняття «геополітична реальність» в українознавстві 
тлумачать інакше, ніж у геополітиці та політичній географії. Визнаючи 
вплив географічних чинників на державотворення, у цих науках 
наголошується на взаємозв’язку географічного простору перш за все із 
політикою, державою. У той же час в українознавстві зазначене поняття 
тлумачать значно ширше, воно включає як державу, так і етнічну 
територію розселення українців. Такий підхід дозволяє говорити про 
Україну не тільки як про державу, але і як про територію, що дає змогу 
охопити часи, коли українці не мали власної державності. Держава є 
підсумком тривалого розвитку спільноти на певній, так чи інакше 
виокремленій географічними чинниками, території.  

В українознавчому тлумаченні геополітична реальність не є суто 
географічним простором, сукупністю географічних чинників, як це 
розглядалося в класичній геополітиці. Це – простір життєдіяльності 
спільноти, сфера її активної творчої діяльності. Тому це поняття відображує 
характер та смисловий зміст національної та культурної ідентичності і, 
врешті, виходить за межі окремої території, оскільки геополітична 
реальність передбачає активну діяльність українства, спрямовану на 
задоволення потреб спільноти як у контексті адаптації до реальної території 
та облаштування простору для життєдіяльності народу, так і щодо 
самореалізації на світовій арені. Звідси поняття охоплює також відносини 
між державами, просторове поширення культурних впливів та взаємодій, що 
дають змогу українській спільноті самоідентифікуватись із тією чи іншою 
цивілізацією. 

М. Пістун зазначав, що територія є «важливим фактором (ресурсом) 
розвитку, ареною діяльності, об’єктом колективного користування й 
прив’язаних до території предметів і засобів праці. Її параметрами є 
протяжність, конфігурація, площа, місцеположення тощо»2. Тому в 
українознавчому аспекті територію треба розглядати і як простір, що вміщує 

                                           
1 Крисаченко В.С. Людина і довкілля. Антологія. У 2-х кн. – К., 1995. 
2 Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К., 1994. – С. 71. 
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етнонаціональні компоненти, і як ареал поширення, і як середовище впливу. 
Саме ж географічне середовище – це не лише природно-географічне (саме 
так часто ставлять питання в українознавчій літературі), а й суспільно-
географічне явище, у якому мають значення нарівні з природними 
компонентами соціальні – і не тільки система розселення, але й комунікацій, 
економічних та культурних центрів та інші, котрі суттєво впливають на 
перебіг етнополітичних процесів. Спільнота не тільки пристосовується до 
природного довкілля, але і постійно здійснює його оновлення, адаптується 
до різних викликів та до нових, часом несприятливих умов. Причому 
значення в суспільному середовищі мають не тільки ті форми, які 
безпосередньо випливають із освоєння довкілля (як землеробство чи 
видобувна промисловість), але і сфери поширення у географічному просторі 
культурних впливів. 

Поняття «геополітична реальність» – специфічна категорія, зумовлена 
необхідністю уявляти минуле, сучасне та майбутнє, основні тенденції та 
перспективи геополітичного розвитку. Вона має міждисциплінарний 
характер, оскільки розгортається у теоретичному полі суспільних наук, 
зокрема суспільної географії, геополітики, політології та українознавства. 
Саме завдяки їй стає можливим сформулювати та вирішити проблеми 
геополітичної самоідентифікації та вибору. Виступаючи як компонент 
національної свідомості, геополітична самоідентифікація є результатом 
взаємопов’язаних етнонаціональних, державотворчих та культурно-
цивілізаційних процесів. 

Оскільки мова йде про синтетичне поняття, то у наукових дослідженнях 
воно здатне відігравати роль теоретико-методологічного чинника, за 
допомогою якого синтезується новий зміст наукових досліджень, причому і 
такий, що виходить за межі окремих дисциплін. Розглянемо зміст поняття, 
який, зокрема, може бути покладено в основу наукового стандарту курсів 
українознавства як окремої дисципліни та тематики українознавчих 
досліджень. 

В українознавстві під геополітичною реальністю розуміють природну 
територію, що корелює із сучасними українською державою та етнічною 
територією українців. Себто, геополітична реальність – простір на земній 
поверхні, зайнятий етносом як цілісною спільнотою людей. Така спільнота 
знаходить у цьому просторі доцільні межі і використовує його економічно та 
політично.  

Етнос розглядається як такий, що сформувався у межах певної природної 
території, котра має виразну еколого-географічну відмінність, тому до 
характеристики України як геополітичної реальності має бути введено 
загальну характеристику природно-географічних чинників – як тих, що 
виокремлюють терени України, так і тих, що утворюють її своєрідне 
«обличчя». Вони, у свою чергу, вплинули на господарсько-культурні типи та 
екологічну культуру, сформували геокультурний образ цієї території в 
українців (який закарбовано в етнічних символах) та в інших народів. 
Оскільки врешті на цьому терені постала Українська держава, важливими є 
ще наступні аспекти характеристики України як геополітичної реальності: 
формування її державної території, проблема її місця у світовому 
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геопросторі, тобто вплив провідних та регіональних політичних, 
економічних та культурних центрів. 

Важливим виміром змістового наповнення концепту є з’ясування тих 
базових географічних чинників, що закладають геополітичну реальність, 
роблять її такою, яка вона є. Для України такими є окраїнне розташування 
території щодо європейського світу, розташування у трьох природних зонах 
– лісостепу, степу та лісу, наявність Дніпра та низки менш потужних рік, що 
замикають її територію переважно на Чорне море, а також – відсутність 
нездоланних природних бар’єрів на її кордонах.  

У той же час географічні чинники, взяті самі по собі, ще не створюють 
геополітичної реальності. Людина має перетворити довкілля, олюднити 
його. Олюднена природа має два боки – вихідний світ ландшафту та те, що 
привнесене до нього людиною. Це зумовлено тим, що людина не пасивно 
перебуває у ландшафті, а видобуває з нього джерела існування. Її спосіб 
адаптації – активний, пов'язаний саме з його предметно-практичним 
перетворенням. При цьому природа для людини виступає як тло та ресурс 
для цих перетворень.  

Але природа виступає також і як елемент культури. Природа, етнічно 
угармонійована і перетворена, сприймається як батьківщина. Як показав 
В. Крисаченко, в українському світобаченні фундаментальні риси мислення 
та поведінки закладаються не довкіллям взагалі, а тією його частиною, яка 
угармонійована або принаймні узгоджена людністю, що населяє її, тобто 
тоді, коли природа виступає об’єктом соціо- та культуротворення спільноти. 
Це забезпечується системою соціально осмислених дій, здійснюваних її 
представниками, що формуються піді впливом національних ментальності, 
психології, культури та традицій соціалізації, які, у свою чергу, 
опосередковано – через культуру – пов’язані із ландшафтом. Цілісність 
етносу впливає на цілісність ландшафту, утворюючи геополітичну 
реальність, яка на найвищому етапі свого розвитку сягає державного рівня. 

Спільнота тісно пов’язана з територією, причому такі зв’язки виходять за 
межі суто політичного виміру. Вони набувають вираження у впливі довкілля 
та ландшафту на антропологічні та етногенетичні процеси, на формування 
етнічних стереотипів, етнічну психологію, національні характер, вдачу, 
темперамент, особливості етнічного менталітету тощо. Вплив 
біогеографічних чинників виявляється в етнічних стереотипах (мислення та 
поведінки) і тому на буденному рівні фіксується переважно в підсвідомості. 
Це – архетипи, ментальні особливості, ритміка народних пісень, танців, 
мови.  

Український етнос характеризується однорідністю звичаїв, традицій, 
міфології, способів господарювання тощо. Українці поєднані у цілісність 
мовою, архетиповими, культурними, етнопсихологічними та іншими рисами. 
Єдність українського етносу не могли порушити ні тривале перебування 
частин етнічної території у межах різних держав, ні тривалі експансії 
кочових народів Степу, а також поляків та росіян, що спричинило 
поширення іноетнічних та інополітичних впливів. Звичайно, такі впливи 
залишили відбиток на спільноті, але не змогли із різних частин етносу 
утворити нові етнокультурні реальності. Це дає нам підстави говорити про 
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територіальну та етнонаціональну цілісність України як геополітичної 
реальності не тільки у зв’язку з наявністю на ній держави, але перш за все у 
зв’язку з цілісністю етносу та зайнятої ним території. І лише в ХІХ–ХХ ст., 
коли у світі починає виразно домінувати тенденція до утворення 
національних держав, на її основі формується територія Української 
держави. 

Для моделювання формування українського та інших етносів 
В. Балушком запропоноване поняття «етногенетична ніша», під якою 
розуміють природно-соціальне утворення, сформоване єдністю місцевих 
природно-географічних умов, відсутністю державних та потужних 
природних кордонів. Ця територія повинна мати інформаційну проникність, 
серед населення в її межах мусить функціонувати система передачі 
етнокультурної інформації, у тому числі інформації про «своїх» та про 
існування за її межами «чужих»1. Завдяки цьому на певній території має 
місце тривала соціокультурна адаптація до природного довкілля, формується 
та передається певний етнокультурний код, наявна світоглядно-культурна 
безперервність. Тобто для виникнення цілісного етносу необхідна єдина 
мережа інформаційних комунікацій, важливим чинником якої є спільна 
мова. Крім того, до комунікативних зв’язків відносять і територіальні 
взаємовідносини, і шлюбно-родинні зв’язки, і військові, торговельні та 
політичні відносини. Вони набувають конкретних форм – трудових, 
релігійних, освітніх, адміністративних та торговельних паломництв та 
міграцій, поширення усної та писемної інформації тощо. На цьому тлі 
відбувається самоорганізація спільноти у ціле – створюються суспільні 
інститути, культурні, релігійні, політичні, економічні та інші цивілізаційні 
форми. 

Важливою ознакою і чинником інтеграції спільноти у цілісність є поява 
спільної самоназви, котра, як правило, відображає спільність долі, кревну, 
культурну та мовну спорідненість, а також спільні особливості психічного 
складу в її представників. Самоназва – етнонім та етнотопонім – 
формується на перших фазах етногенезу та відображає наявність певної 
етнічної самосвідомості. Окремі частини етнічної спільноти можуть бути 
розподілені між територіями різних держав, однак, якщо вона вже 
сформована, то, зазвичай, зберігає спільну етнічну самосвідомість та 
самоназву. 

Саме такі зміни етнонімів та етнотопонімів українців відображали зміни 
геополітичної, соціально-політичної та етнокультурної ситуації в Україні. 
Варіанти етнонімів «русини», «малороси» та «українці» відображають етапи 
розвитку етноніму спільноти, а «Русь», «Київська Русь», «Мала Русь», 
«Південно-Східна Русь», «Малоросія», «Україна» – етапи етнотопонімічної 
та етнополітонімічної історії України. 

Після завершення етногенезу ландшафти розселення виступають 
чинником, що забезпечує життя, відтворення та збереження етносу. 

                                           
1 Балушок В. Етногенез українців // Україна і світ: етнічні, науково-інтелектуальні та освітні 

виміри. – К., 2004. – С. 141-144. 
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Спільнота перебуває у постійному обміні з власним середовищем 
речовиною, енергією та інформацією. Сама культура спільноти, 
психологічний склад її членів, орієнтація на певні види харчування (на 
біохімічні елементи, що входять в його склад), на певний склад повітря 
утворюють основу системи життєзабезпечення етносу. Відсутність або 
надлишок якогось фізіологічного елементу спричиняє зростання 
захворюваності та смертності.  

На пізніших етапах розвитку етносу безпосередня роль природних чинників 
у розвитку спільнот зменшується, однак зростає роль культури. Тому до змін у 
відтворенні спільноти можуть призводити втрата елементів культури та 
трансформація психоментальних рис. І ці зміни не завжди є корисними для її 
виживання.  

Етнічна спільнота може переходити, певною мірою, межі ландшафтної зони і 
охоплювати кілька ландшафтних та культурних районів, зокрема завдяки рікам. 
Тому етногенетична ніша, в якій формується історичне ядро етносу, включає як 
переважаючий ландшафт формування (для українців – лісостеп), так і суміжні 
зони. Як правило, вже після формування етносу відбувається його подальший 
рух у суміжні зони, завдяки чому спільнота досягає природних меж певної 
геополітичної реальності (як українці) або виходить за них (як росіяни, китайці 
та інші імперські етноси). Крім того, межі руху можуть визначатись також 
спротивом або тиском інших етносів, що вже заселяють суміжні землі (так, це 
мало місце в Європі), тому геополітичні реальності не завжди утворюються 
завдяки природним межам. Природною межею руху українців стали узбережжя 
Чорного та Азовського морів, болота Полісся, східні межі Східноєвропейського 
степу та західна етноконтактна зона – зона стрічної експансії європейських 
етносів (поляків, угорців, румунів). 

Більш пізній етап розвитку етносу – становлення нації – характеризується 
міським життям та індустріальним способом виробництва, так що члени 
спільноти відриваються від «батьківського ґрунту», від тієї етногенетичної ніші, 
у якій формувалися їхні предки. Чинність географічного середовища стає більш 
опосередкованою та нелінійною, впливаючи як на виробництво (природні 
ресурси), так і на психологічний стан членів, в яких, зокрема, відтворюється 
екологічна культура та залишається потреба в екологічній рекреації – 
безпосередньому спілкуванні із довкіллям. Крім того, природовідповідні 
елементи залишаються в традиційній культурі, яка утворює ядро 
загальнонаціональної культури, і розкриваються як незмінний «центр культури», 
роль якого відіграють сталі наріжні цінності й вірування спільноти. 
Новоутворення ж індустріального суспільства відіграють роль культурної 
периферії у відносно незалежних від «ядра» економічних, політичних, правових, 
інституційних підсистемах. Тому довкілля можна розглядати у двох іпостасях: 
як невід’ємну частину культури та як контекст, з яким відбувається 
опосередкована взаємодія1.  

Змістовим складником поняття «геополітична реальність» на цьому рівні 
виступає територія держави та її формування. Держава розглядається як 
підсумок взаємодії території та титульної спільноти – провідного 

                                           
1 Пустотін В.С. Геокультура нації // Феномен нації: основи життєдіяльності. – К., 1998. – 

С. 110. 
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суспільствотворчого етносу на цій території. Визнано, що всюди, де український 
народ селиться, він приносить свої історико-політичні традиції, витворює 
суспільну й економічну структуру. Завдяки цьому він і відіграє роль 
вирішального політико-географічного чинника для залюдненого ним простору.  

Географічний простір також обмежує можливості культури і в контактах з 
культурами сусідів, що дозволяє визначити приналежність до макрокультурних 
(цивілізаційних) спільностей, з’ясувати опосередковуючі «ланки» між 
конкретною культурою та світом. 

Держава завжди поставала як єдність території, населення та політичної 
влади. Територія, так само як і етнонаціональний склад, визначає характер 
сучасної держави. Із постанням української нації держава стає формою 
самовизначення усієї спільноти, а не тільки якогось окремого стану (в історії 
України – княжої дружини або козацтва). Так утворюється якісно нова 
цілісність, що визначається персональною приналежністю до держави, 
однорідністю законів та норм політичного упорядкування, визначеністю 
державної території, її кордонів та політико-адміністративної структури, яка 
зафіксована у Конституції, державних та міжнародних правових актах і угодах.  

У формуванні державної території України велику роль відігравала саме 
етнічна територія. Історично Україна як держава є інтеграційним утворенням: 
до неї входять регіони, що за різною тривалістю часу належали до різних 
державних утворень, причому як західних, так і орієнтальних. Те, що їх поєднує, 
– етнонаціональна та, відповідно, соціокультурна спільність усіх регіонів. 
Завдяки цьому Україна є цілісною, єдиною країною, приблизно 95 % території 
якої складають українські етнічні землі1. 

Виходячи із вище зазначеного, розкриття змісту концепту України як 
«геополітичної реальності» має відбуватись як мінімум за наступними 
позиціями: 

етноніми та топоніми, якими позначається геополітична реальність, їхнє 
походження та варіативність; 

природні межі геополітичної реальності – як очевидні, так і менш очевидні; 
ландшафтно-кліматична своєрідність етноегетичної ніші, в якій сформувався 

та розвивався український народ; 
специфіка складових геокультурного образу геополітичної реальності; 
характеристика етнічної території, яка корелює із геополітичною реальністю; 
специфіка екологічної культури як форми соціокультурної адаптації 

спільноти до екологічної ніші; 
геополітична спадкоємність державної традиції на даній території; 
специфіка та історія формування державної території України як найвищої 

форми розвитку геополітичної реальності; 
з’ясування особливостей положення та місця геополітичної реальності у 

світовому геопросторі, зокрема у відношенні до локальних цивілізацій та 
світових центрів сили. 

Перераховані позиції (звісно, вони не є вичерпними) закладають у поняття 
«геополітична реальність» конкретне змістове наповнення, пропонують 
конкретний стандарт наукового знання у цій галузі.  

 

                                           
1 Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, 

практики. – Львів, 2006. – С. 120. 
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НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ 
 НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ В НЕБЕЗПЕЦІ 

 
У статті висвітлюються проблеми становлення української освіти і 

виховання. 
 

Довготривалий, невидимий, а сьогодні явно очевидний бій 
демократичних сил за державність, нав’язуваний нам колись століттями 
різними колоніальними режимами без національного напряму розвитку, 
послідовними руйнівниками національної ідеї, шаленими українофобами 
триває й нині. На жаль, рушійна сила ворогів ідеї державності не 
зменшилася й сьогодні. Тому-то національна трагедія, що існує вже 
впродовж багатьох століть, засвідчує, що правдиві уроки історії треба не 
лише вивчати, знати й пам’ятати, а й при потребі керуватися ними в часи 
теперішнього жорстокого, шаленого протиборства для становлення і 
перемоги національної ідеї, демократичної Української держави. 

Тривала відсутність загальнодержавницької ідеології (а не окремих 
партій і партійок), що є сьогодні предметом гострих дискусій, потребує 
українського підґрунтя. Нав’язування глобалізаційної залежності, духовно-
культурної аморфності, експансія чужого в Україні, нова ідеологія світового 
розвитку – корпоративізму – веде до закабалення людської особистості. 
Вона загрожує знищенню, власне, українського національного духовно-
культурного продукту, що вироблявся впродовж багатьох століть. В наш час 
деякі "проффесори" від науки, гуманітарії, історики, державні мужі 
роздмухують питання щодо потреби глобалізації, неадекватно відтворюють 
основну канву нашого минулого, що завдає непоправної шкоди в 
державотворенні. Адже вони знають, що ніякий етнос у світі, позбавлений 
власних, правдивих історичних коренів, загнаний у духовну прірву 
манкурства, ніколи не збудував своєї незалежної держави. "Нині історія, – 
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наголошує Герой України, академік Іван Дзюба, – дає Україні шанс 
самоздійснення... а тому необхідне реальне освоєння всієї повноти 
культурної спадщини, перетворення її в актуальний чинник 
самоусвідомлення суспільства..."1 В цьому контексті академік Микола 
Жулинський стверджує, що глобальне все більше й більше переважає над 
суспільним і національним, внаслідок чого розмиваються кореневі системи 
культурних конфігурацій... національної системи цінностей2. 

Член національної комісії України у справах ЮНЕСКО з 1991 р., 
незмінний президент до 2007 р. Національного університету Києво-
Могилянської академії (КМА), відомий громадсько-політичний діяч, 
реформатор педагогічної освіти, Герой України В’ячеслав Брюховецький 
наголошує: "нація тільки тоді буде жити і розвиватися, коли кожне наступне 
покоління виховуватиметься в національному дусі на основі історичної 
правди. Адже якщо знищити духовну основу нації, вона перетвориться на 
бидло або групу бандитів, які вбиватимуть одне одного. Молоде покоління 
стає цинічним, не вірить в жодні ідеали... Найгірше, – стверджує професор, – 
що ми наробили за роки незалежності України"3. А за висловом заслуженого 
вчителя України, ветерана війни і праці Петра Щербаня, в державі 
"відбувається процес деморалізації, дебілізації і денаціоналізації сучасної 
молоді, яка втрачає не тільки національне, а й людське обличчя"4. Це вже 
питання національної безпеки України. 

Задля успішної розбудови Української держави особлива роль належить 
формуванню національної свідомості, патріотизму юного громадянина. 
Однак на наших очах виростає покоління молодих людей, позбавлених 
почуття національної гідності, гордості, якому насаджується безкультур’я, 
нівелюється совість, деградується мораль, честь, справедливість та 
меркантилізм, манкурство. "Педагогічна драма виховання, – за висловом 
академіка С.І. Гончаренка, – стрімко перетворюється на загальнонаціональну 
трагедію". Тому ставлення владної еліти до історичних коренів народу, його 
досвіду, традицій, просвіти, освіти та культури, християнських ідеалів, 
фахової підготовки є лакмусовим папірцем її справжніх намірів у 
будівництві соборної самостійної держави національного типу. На жаль, 
влада, чинні представники гуманітарної сфери уряду сучасної України 
чомусь не бачать, може й не хочуть, а деколи явно сприяють антиукраїнській 
проімперській, українофобській "культурній політиці". Дослідникам-
гуманітаріям історичної науки пора вже вийти з окопів меншовартості, ролі 
"молодшого брата", манкурта, гомосовєтікуса й гідно стати на захист 
національних інтересів. Така "політика" спрямована на приниження 
українства, неповноцінність його інтелігенції, вульгаризацію її культури, 
історії, відвернення від них особливо молоді, що веде до денаціоналізації та 

                                           
1 Дзюба І. Національна культура як чинник майбуття України // Починаймо з поваги до 

себе: Статті, доповіді. – К.: Просвіта, 2002. – С. 49-50. 
2 Жулинський М. Національні культури і проблема глобалізації // Слово і час. – 2002. – № 12. 

– С. 6-7. 
3 Високий замок. – 2004. – 22 квітня. 
4 Літературна Україна. – 2006. – 13 липня. 
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розтління. Ілюстрацією отруєння українського, патологічним 
українофобством є полемічні дискусії Д. Табачника в ЗМІ – високого 
чиновника гуманітарної сфери уряду В. Януковича. Вони навіть 
солідаризуються зі скандальними журналістами типу О. Бузини, відомого 
очевидним знущанням з геніїв української культури. Зокрема в пасквілі на 
Кобзаря "Вурдалак Тарас Шевченко" він обзиває народного Пророка 
"расистом", "алкоголіком", "стукачем", "настоящим уголовником"1. В газеті 
сусідньої держави Російськіє вєсті від 1.ХІ.2006 р., оплакуючи крах СССР, 
нехтують Інститутом національної пам’яті, погоджуються з шовіністичними 
"правками" авторів "п’ятої" колони Москви в дусі російської ідеології 
шкільних підручників для українських дітей. У підручниках для 10–11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів "Захист Вітчизни". (К.: Вежа, 2006 р.) 
та "Допризовна підготовка". (К.: Вежа" 1998 р.) автори правок у параграфі 
"Пластунський і січовий стрілецький рух в Україні", розкриваючи теми 
"Історія українського війська", "Передісторія Збройних сил України" 
принижують, заперечують і спотворюють значення українського 
національно-визвольного руху в боротьбі за державницькі доведення в 
наукових висновках праць Михайла Грушевського. Безпардонно 
"виправляючи" підручники, вони зовсім не показують ролі січових, 
молодіжних (1900), пластунських (1911 р.) об’єднань, як основного 
підгрунтя формування Збройних сил України. Такими підручниками 
патріотизм українським дітям не прищепити2. 

П’ятий з’їзд письменників України прийняв резолюцію, у якій висловив 
недовіру віце-прем’єр-міністру України Д. Табачнику у зв’язку з його 
висловлюваннями в пресі, які принижують гідність української інтелігенції, 
Української держави. "...Современное украинское государство – во многом 
историческая случайность, рожденная разломом цивилизаций", – починає 
Табачник здалеку у статті під гучною назвою "Созидание государства", у 
якій доктору історії доречніше б було сказати – розпад імперій – явище 
закономірне, як і виникнення нових держав. "Нельзя вести культурную 
политику только в интересах узкого слоя украинскоязычной 
интеллигенции... эти духовные карлики, "профессиональные патриоты", 
"интеллигенты", – продовжує професор, – требующие государственную 
субсидию за свой патриотизм, претендуют на место властителей душ 
многомилионного народа. Наша задача заключается в том, чтобы 
пропагандировать истинную, настоящую интеллигенцию – тех, кто 
ежедневно реально работает на создание государства"3. Протести з боку 
відомих, визнаних наукових постатей, громадсько-політичних діячів, 
справжньої національної еліти не забарились. Зокрема, у статті академіка 
І. Дзюби програмове кредо високого чиновника лаконічно оцінено так – "...і 
знову казуїстика" (доказ невірних положень, крутійство). Ця думка 

                                           
1 Сегодня. – 2006. – жовтень. 
2 Шлях перемоги. – 2007. – 28 лютого; Дробноход М. Криза системи знань // Слово 

Просвіти. – 2007. – 3-9 травня. 
3 Табачник Д. Созидание государства // Экономические известия. – 2006. – 5 грудня; 

Янукович відповість за Шухевича // Україна Молода. – 2007. – 23 серпня. 
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простежується і у "Відкритому листі" Д. Табачнику, віце-прем’єру з 
гуманітарних питань М. Мариновича (Львів), Є. Сверстюка (Київ). І, 
нарешті, протест-звернення членів Комітету з Національної премії України 
імені Тараса Шевченка Президенту України Ющенку В.А. щодо 
влаштування 9 березня Докаленком В. – президентом Національної 
телекомпанії України трансляції в прямому ефірі "Відбіркового концерту 
Євробачення". Найкращий час Першого національного каналу УТ-1 
планується віддати шоу з давно відомими сумнівними естетичними та 
світоглядними нахилами естрадному коміку, карикатурі на українство 
А. Данилку (в народі – Вєрка Смердючка). Він – конкурсант цього дійства, 
найімовірніший претендент представляти Україну на Євробаченні. З цього 
приводу наголошують у зверненні члени Комітету, що вважають таку акцію 
телекомпанії принизливою та образливою для свідомого українства. "Адже 9 
березня є днем відзначення роковин Тараса Шевченка. І щороку саме 9 
березня в Національній опері України відбувається церемонія вручення 
Президентом України найвищої державної нагороди в галузі літератури та 
мистецтва Національної премії України імені Тараса Шевченка... вимагаємо 
перегляду рішення про трансляцію відбіркового туру Євробачення саме 9 
березня і пропонуємо перенести на будь-який інший день", – зазначається у 
зверненні. 

Педагогічну громадськість, чільних професійних представників вищої 
освіти і науки небезпідставно насторожує питання приєднання України 19 
травня 2005 р. до "Болонського процесу". Адже йдеться про зміни в 
національній системі освіти в процесі створення єдиного європейського 
простору вищої освіти до 2010 р., у якому немаловажно усвідомити наслідки 
його впровадження на українському просторі. Уніфікована система "по-
болонськи" вимагає вивчення дисциплін, що їх вивчають у всій Європі. 
Отже, зменшиться кількість годин (чи вже зменшилась?), що нині призвело 
до зникнення цілих спеціальних курсів з української історії, філософії, 
географії, релігієзнавства і т.д. У ВНЗ ліквідована програма українознавства, 
як навчального предмета, відсутні програми для учнів і студентів з 
морально-патріотичного, культурного виховання. Антикризова коаліція 
виступає проти творення в Україні на підгрунті власного досвіду 
будівництва національної держави, освіти, виховання, пропагуючи 
проімперські віджилі ідеї інтернаціоналізму, чужі й шкідливі українському 
народові. Все це не сприяє вихованню свідомих громадян, патріотів України, 
нової національної еліти, поповненню соціальної сфери освіти і науки 
молодими професіоналами, відданими державотворенню. Завдяки новій 
політичній платформі триває процес відтоку найкращих "мізків" Нації за 
кордон. Нова ідеологія світового розвитку веде до розмивання кореневої 
системи культури, глобального закабалення людської особистості, не без 
"допомоги" вступу України до т.з. "Болонської співдружності". 

У цьому контексті М. Згурський, ректор НТУУ КПІ, справедливо 
зазначив, що "для того, щоб стати повноправним членом "Болонського 
процесу", Україні треба буде піти на суттєві перетворення в системі вищої 
освіти і науки. Найважливіше при цьому провести грунтовний порівняльний 
аналіз вітчизняної системи науки й освіти з європейською і за результатами 



 
Україна – освіта 

 

 37

цього аналізу визначити, що потрібно буде змінити в нашій системі і 
започаткувати відповідні реформи. Аби ж тільки ці реформи не завдали 
шкоди освітньому процесу в нашій країні..."1. "Проффесори-творці" 
концепцій нової гуманітарної політичної платформи не випадково взяли 
стрімголов на озброєння, без всякого аналізу, систему "по-болонськи". Адже 
вона проповідує насамперед глобальні корпоративні економічні пріоритети 
розвитку, нехтуючи, принижуючи, руйнуючи духовні, історичні корені, 
національні вартості народу, заганяючи його дальше в духовну прірву 
манкурта, безбатченка, гомосовєтікуса. Історичній науці, у т.ч. урядовцям 
відомо, що ще ніякий етнос у світі, позбавлений власних історичних коренів, 
духовності не збудував своєї незалежної держави. 

У цьому ключі можна констатувати про загрозливий стан українства, як 
складової сучасної гуманітарної політики, відтвореної у гострих дискусіях, 
притаманних особливо у сфері освіти, науки, виховання. Виходячи з 
вищесказаного, варто вдатися до ретроспекції (звернення до суспільних ідей 
минулого для виявлення в ньому зародків тих тенденцій, що властиві 
сучасності) штучно забутих чи сфальсифікованих минулих подій під кутом 
зору нинішньої національної трагедії з надією віднайти загублений, 
знівечений вогник у кінці тунелю, щоб відродитися й вийти з пропонованої 
нам і далі духовної пропасті. 

Отже, проблеми відродження освіти України, її національного, 
просвітнього стану в наше сьогодення з позицій ретроспекції, вимагає 
повернення не лише до знань уроків історії минулого, а й використання 
надбань, досвіду, традицій українського народу для творення майбутнього, 
плекаючи в цьому процесі молоду, дієздатну інтелектуальну еліту на засадах 
національних інтересів держави. 

Аналізуючи і співставляючи історичні події, архівні документи і 
матеріали щодо минулих і нинішніх шляхів розвитку державо-
націєтворення, місії і ролі якісного рівня освіти, фахово-просвітницького, 
національного виховання нашого молодого покоління, ми маємо визнати, що 
за роки незалежності, на жаль, ще відсутня сформована програма 
державницької ідеології, молодіжної політики. "Мізки Нації" залишають 
країну, працюють за кордоном. Дипломована, переважно бізнесова, молодь, 
опинившись на роздоріжжі, поза увагою держави, деградує, стає на 
антидержавний злочинний манкуртський шлях, не вірячи вже нікому і в 
ніщо. Вона сповідує пріоритети не гармонії душі і тіла, а меркантилізм, 
матеріальну вигоду, взамін удосконалення духовності особистого "Я". 

Українському, ще не сформованому громадянському суспільству 
пропонуються програми всяких партій і партійок далекі, вульгарні й 
шкідливі для українства, на жаль, підтримувані деякими урядовцями 
гуманітарної сфери. Відчутне державне визнання Героїв України 
спотворюється, паплюжаться Пророки, Провідники Нації на догоду іншим 
державам, фальсифікуються правдиві історичні корені народу, його 

                                           
1 Багряний С. Будемо вчитися "по-болонськи". Чи "по-болванськи"? // Шлях Перемоги. – 

2006. – 29 листопада. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 38

культура, підручники з історії України. З них вилучаються окремі розділи 
історичної науки. Триває насаджування меншовартості, нездатності 
побудувати власну державу. Все це не веде до виховання патріота – 
громадянина України. 

Викликають певні сумніви і побоювання щодо цілковитої потреби 
глобалізації, єдиної європейської ідеології, її економічних пріоритетів, 
впровадження Болонської співдружності України як складової європеїзації, 
глобалізації – прийняття цієї системи без всебічного аналізу на освітній ниві 
нашої країни, співставлення та використання досвіду вітчизняної науки й 
освіти з пропонованим нам процесом. 
 

 
 

Павлова Г.В. (Київ) 
 

ЯКІСТЬ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ  
СУЧАСНОСТІ 

 
У статті аналізуються сучасні погляди зарубіжних та вітчизняних 

науковців щодо якості освіти. Автор переконаний, що найбільш 
продуктивним для подальшого розвитку освіти є постнекласичний підхід 
європейських та американських філософів. 

 
Питання якості освіти не лише не втрачають актуальності, а й стають 

ключовими для розвитку суспільства, оскільки покращення якості освіти для 
всіх і на всіх рівнях на сьогодні є завданням, спрямованим на досягнення 
цілей тисячоліття в галузі розвитку, що були прийняті Декларацією 
тисячоліття 2000 (Саміт тисячоліття 2000 року членів Організації 
Об’єднаних Націй). Уряд України, опікуючись проблемами якості освіти, 
прийняв Цілі розвитку як стратегію економічного зростання та розвитку 
держави, особливо важливим аспектом якого є поліпшення якості освіти 
взагалі. В документі наголошується, що Україна традиційно та історично 
завжди прагнула досягнути найвищих стандартів в освіті, розвиваючи та 
підтримуючи освітянські інновації, мережу навчальних закладів та систему 
підготовки кадрів у системі освіти1.  

Міжнародна європейська спільнота велику увагу приділяє розвитку 
освіти. Особливу увагу Рада Європи, зокрема, спрямовує на розробку 
рекомендацій, що допомагають спрямувати зусилля на спільні проблеми в 
різних освітніх сферах. Питання якості освіти в європейських країнах є 
одним з найактуальніших, що викликає постійні дискусії та інтерес з боку 
експертів, більшість з яких тісно пов’язують дане поняття з певними 
показниками та параметрами, що відображені у міжнародній статистиці. 
Дана організація наголошує на тому, що сьогодні більшість освітніх систем 

                                           
1 Millenium Development Goals. Ukraine. Ministry of Economy and European Integration of 

Ukraine. – K., 2003. – 27 p. 



 
Україна – освіта 

 

 39

стикаються з проблемою якості освіти як основною. Проблемою, пов’язаною 
зі “зростаючими соціальними вимогами та потребою економіки в людях з 
високим рівнем кваліфікації в ситуації – освіта для всіх і акцентом на якості, 
що потребує диверсифікації умов, напрямів розвитку та методик освіти”1. 

Російський дослідник В.Г. Казаков розкриває поняття якості освіти та 
його складових, до яких він відносить: освітні стандарти, професіоналізм, 
сучасні технічні засоби навчання, сучасні педагогічні технології, якість 
навчання, сучасну навчально-виробничу базу, освітній менеджмент та 
маркетинг, соціальне партнерство та багатоканальне фінансування. На його 
думку, якість освіти особистості залежить від якості освітніх послуг, 
основним показником якого є зміст навчального матеріалу та сутність 
освітнього процесу. Освітній стандарт покликаний підняти якість освіти та 
забезпечити конвертування освіти в країні та за її межами для участі країни в 
міжнародному ринку праці2. 

Український дослідник В.М. Ніколаєвський зазначає, що основними 
складовими, які забезпечують якість освіти, є: 

1) професійна підготовка викладачів, їхні особистісні якості (порядність, 
відповідальність, принциповість, толерантність тощо); 

2) навчально-методичне забезпечення навчального процесу (навчальні 
посібники, методичні розробки тощо); 

3) наявність системи контролю й оцінки викладання, рівня знань учнів та 
студентів, адекватної сучасним вимогам; 

4) застосування в навчально-виховному процесі сучасних освітніх 
технологій (активні методи навчання, ТСО, Інтернет-технології тощо); 

5) залучення викладачів і студентів до науково-дослідницької діяльності; 
6) відповідність програм навчальних дисциплін сучасним вимогам; 
7) контакти з провідними закордонними фахівцями; 
8) належне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу; 
9) забезпеченість науковою літературою, що відповідає сучасним 

вимогам; 
10) використання матеріалів соціологічних та інших досліджень; 
11) спрямованість викладання на формування соціальних якостей 

сучасного фахівця; 
12) стимулювання самостійної роботи студентів3. 
Основними напрямами модернізації є трансформація теперішньої освіти 

в освіту інформаційного суспільства. Це, з одного боку, вимагає формування 
нових якостей, що стають актуальними в нових умовах, з іншого – 
використання нових можливостей, що з’являються завдяки новій техніці і 
технологіям в освітянській діяльності. Отже, освіта має змінити свої 

                                           
1 Про середню освіту. Рада Європи. Рекомендація №R (99)2. – Бюлетень Бюро інформації 

Ради Європи в Україні, 2002. – 44 с. 
2 Казаков В.Г. Качество образования. Слагаемые качества образования // Методическое 

обеспечение государственного стандарта начального профессионального образования. – 
Оренбург, 2001. – С. 38-43. 

3 Вікторов В.Г. Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема: Дис. ...    
д-ра філос. наук: 09.00.10 / Інститут вищої освіти АПН України. – К., 2006.  
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акценти. Головним показником ефективності навчання мають стати не 
просто сума знань, які учень чи студент засвоїв у процесі перебування у 
школі чи ВНЗ, а здатність до їх самобутнього здобуття, до самонавчання, 
вміння користуватися джерелами і засобами інформації, постійно 
підвищувати рівень своєї освіти, потреба навчатися впродовж життя, 
використовувати самостійно здобуті знання у розв’язанні неординарних 
завдань, проблем і суперечностей1. І якщо основна мета освіти має полягати 
в поширенні загальнолюдських цінностей (повага до прав людини, 
толерантність, демократичне громадянство тощо), то саме вміння навчатися 
протягом усього життя є невід’ємною складовою освітньої політики щодо 
змісту освіти взагалі2. Це й є місія освіти, що „надає можливість окремим 
індивідам продовжувати їх навчання, при якому об’єкт і винагорода 
вивчення – це безперервна можливість (здатність) для розвитку”3. 

Серед процесів, що безпосередньо впливають на якість освіти, 
відзначають процеси централізації/децентралізації, притаманні процесу 
управління освітою. Так, централізацію та децентралізацію визнано 
важливим інструментом, що підтримує зміни в суспільстві. Гармонійний 
баланс між централізаційними та децентралізаційними процесами є, на 
погляд експертів Інституту відкритого суспільства, фундаментально 
важливим. При цьому децентралізація не має бути метою, а лише 
механізмом змін, а рішення, що приймаються на користь 
централізації/децентралізації, мають бути спрямовані на досягнення освітніх 
цілей. Як відзначає Джим Сокнат, – “…важливими в повній мірі є не тільки 
правильні управлінські механізми, менеджмент та фінансові аспекти, а й те, 
хто цим усім управляє; Міністерство освіти не може і не повинно бути 
єдиним органом, відповідальним за діяльність освітньої системи. Для цього є 
досить багато зацікавлених сторін…”4 У той же час для певного типу 
суспільства експерти Світового банку віддають пріоритет у визначенні 
поняття якості освіти та освітніх послуг саме Міністерству освіти. На їхню 
думку, системи освіти з централізованими органами управління є досить 
ефективними для країн з плановою економікою та авторитарною політичною 
системою; вони зовсім не підходять країнам, що прямують до відкритих 
політичних систем та участі у глобальних економічних процесах. Як 
зазначає Джим Сокнат, “щоб досягти високої якості освіти, країни мають 
відповідати потребам ринкової економіки та відкритого суспільства”5. 

У сучасних умовах незмірно зростає роль експертної діяльності, котра 
має розумітися не у вузькому сайєнтистському техніко-технократичному 

                                           
1 Науково-освітній потенціал нації: Погляд у ХХІ століття. – К.: Навчальна книга, 2003. – 

Кн. 2: Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення / Авт.кол.: В.Литвин 
(кер.), В. Андрущенко, С. Довгий та ін. – 672 с. 

2 Вікторов В.Г. Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема: Дис. ...    
д-ра філос. наук: 09.00.10 / Інститут вищої освіти АПН України. – К., 2006. 

3 John Dewey. Democracy and Education. 1916. Chapter Eight: Aims in Education // 
http://www.ilt.columbia.edu/publicATIONS/Projects/digitexts/dewey/d_e/chapter08.html. 

4 Key Data on Education in Europe – 1999/2000 edition. – Brussels-Luxembourg: European 
Commission, 2002. – 290 p. 

5 Там само. 
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значенні, а в широкому – як публічний відкритий діалог науковців, фахівців, 
соціальних і державних працівників, представників влади і засобів масової 
інформації з проблем людського розвитку в умовах глобалізації, екологічної 
і демографічної криз та інших викликів часу. У такому сенсі експертна 
діяльність перетворюється на гуманітарну експертизу, складовими якої 
виступають демократія, відкритість і толерантність, а основою прийняття 
експертних рішень постає комунікативно-герменевтична раціональність1. 
Деякою мірою можна поставити під сумнів поняття експертизи. В певних 
сферах діяльності деякі люди дійсно знають більше, ніж інші; але різниця, 
наскільки вона існує, є лише в ступені обізнаності. Т.зв. „експерти” часто 
досить сильно залежні від внеску „неекспертів”, якщо вони хочуть пізнати 
суть; і через те, що потреби й обставини кожного індивіда або групи різні, не 
можна застосовувати „експертне знання”. Його слід модифікувати для 
кожного окремого випадку. Знання більш двозначне і нестабільне, ніж 
раніше вважали. Воно відноситься більш до можливостей, ніж до 
впевненостей, до посередніх результатів, ніж до найкращого, постійно 
змінюючись через те, що кожний індивід або окрема група надає йому свою 
власну інтерпретацію, відображуючи певні потреби та досвід2. В цих умовах 
надактуальними постають ідеї та ідеали громадянської освіти і виховання, 
котрі, успадковуючи гуманістичні і гуманітарні традиції навчання та 
виховання, мають активніше орієнтуватися на сучасні образи освіти, в основі 
яких лежать інноваційні наукові й освітянські методології та практики. 

З точки зору постмодерніста, мета освіти може полягати в постійному 
внесенні розладу в узгодження. Теоретична атрибуція універсальної потреби 
або бажання щодо рівноваги та гармонії неминучі, хоча це гонить нас до 
деяких натуралістичних кутів, що, в свою чергу, призводить до досить 
спірних засобів оцінювання „норми”, яка є передумовою „здорової”, 
„збалансованої” і „функціональної” динаміки в організмі або між 
організмами. Те, що організм шукає рівноваги, не означає того, що організм 
не росте і не змінюється. Прагматики і постмодерністи свідчать про те, що 
руйнація зручних звичок дає змогу нам випробувати та засвідчити динаміку 
зміни, введення дисгармоній, про наслідки яких ми не могли знати. 
Освітянин, сповнений турботою, або такий, хто сумлінно ставиться до своєї 
справи, стикається з перемінним сліпим свідоцтвом за безнадійних дій. 
Досвід складається з дій та заборон. Леонард Волкс доводить це для 
рефлексної дуги, „вивчення паралелей заборона-перетворення...” Він 
наголошує на „рівновазі”, яку потребує організм, цілісність якого 
зруйновано: „Процес життя – це підтримування динамічної рівноваги з 
навколишніми умовами... стан зруйнованої рівноваги і є основою потреби”. 
Цей поклик до рівноваги, що використовує епічну схильність до 
біологічного детермінізму, відображає інший вимір демократичної та 

                                           
1 Наукові і освітянські методології та практики / Авт. кол.: В.П. Андрущенко, В.А. Рижко 

(гол. ред.) та ін. – К.: ЦГО НАН України, 2003. – С. 15. 
2 Biesta G. Education, Not Initiation. Utrecht University // www.ed.uiuc.edu. 
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плюралістичної віри в консенсус1. Освітяни пропонують постійне нове 
читання норм, важливі навички передаються стурбованим руйнуванням 
викладень і презентацій, що захищають несправедливий світ2. 

Розвиток освіти вимагає переходу в „інакшість”, „несхожість”. 
Плюралізм – це умова діяльності людини, тому що ми всі однакові через те, 
що є людьми, і через те, що ніхто ніколи не є однаковим з будь-ким, хто жив, 
живе або буде жити3. Напруга між схожістю і різноманіттям стає постійною 
рисою сучасної освітньої теорії та практики. Ми з самого початку 
розриваємося між, з одного боку, бажанням використовувати освіту для 
того, щоб збільшити схожість людей (чи це спільні цінності і вірування 
громадян, чи фактичні уміння та навички, які можна перевірити 
стандартизованими тестами, чи встановлення уніфікованих стандартів в 
країні за допомогою узгоджених навчальних програм та планів) і, з іншого 
боку, – бажанням обслуговувати різні навчальні стилі та потреби, різні 
культурні орієнтації, різні очікування і сподівання щодо праці та життя 
різноманітної популяції тих, хто навчається в закладах освіти4.  

Але як подолати звичку консервативно налаштованих учителів, які 
вважають школу-казарму найбільш ефективною формою „насадження 
чистого і доброго”? Школа формалізму ще й досі формує залежне мислення 
шляхом заучування правил і прикладів, вирішення задач за шаблоном, 
написанням творів за шкільним стилем, формою навчання „питання-
відповідь”, поділом на класи, уніфікованим виглядом учнів, намаганням 
навчити їх такому ж уніфікованому мисленню, світосприйняттю й 
ідентифікації.  

З одного боку, ми маємо допомагати дітям розвиватися в світі нашого 
розуміння того, що є добрим, тому що діти не починають своє життя з 
жодних таких осмислень. З іншого боку, ми мусимо постійно поважати їх 
плани і розуміння їх власних життєвих шляхів та майбутнього світу. 
Останнім часом існує досить потужна реакція проти традиційної емфази. З 
феміністичної, багатокультурної, постколоніальної та постмодерністської 
точок зору, постулати про універсальну натуру людини, канонічні тексти, 
узагальнені норми, єдину (для всіх) базу знань, спільні традиції, єдиного 
стандарту громадянства були піддані сумніву, часто під заголовком контр-
емфази на „розбіжності”5. Сучасні тенденції в пізнанні та освіті вказують на 
кризовий стан традиційної освітянської парадигми. В умовах всебічних 
інтеграційних процесів, розвитку міждисциплінарних досліджень, 
комплексних проектів і швидкоплинних процесів суспільного життя 
змінюються вимоги не лише до знань людини, а й до всієї її суб’єктивності. 
Відповідно до цього переосмислюється характер освітянської діяльності. 

                                           
1 Leonard J. Walks. “Experimentalism and the Flow of Experience” // Educational Theory. – 

Vol. 48. – № 1.  
2 Boler M. An Epoch of Difference: Hearing Voices in the Nineties // Educational Theory. – 2000. 

– Vol. 50. – № 3. – Board of Trustees, University of Illinoise. – Р. 365-381 // www.ed.uiuc.edu. 
3 Gert Biesta. Education, Not Initiation. Utrecht University // www.ed.uiuc.edu. 
4 Burbules N.C. Deconstracting “Difference” and the Difference This Makes to Education. 

University of Illinois at Urbana-Campaign // www.ed.uiuc.edu. 
5 Там само. 
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Порушуються кордони між соціально-політичним, духовним і матеріально-
економічним життям. Альтернативи „класичне-некласичне”, 
„природничонаукове-гуманітарне” втрачають непримиренність, рухаються в 
спільному напрямку до постнекласики. Сутнісною ідеєю останньої є суб’єкт-
об’єктна цілісність, приборкання невтримної диверсизації знань і 
розщеплення людини, повернення до засад універсальної освіти1. Сама 
гуманізація набуває сьогодні рис онтологічної характеристики, що наближує 
об’єкт пізнання до суб’єкта. Суб’єкт знань і діяльності все більше стає й 
об’єктом. За цих об’єктивних умов у своєму виступі „Філософія освіти ХХІ 
століття” В.Г. Кремень в грудні 2002 р. зовсім не випадково вимушений був 
закликати „якнайшвидше зробити все можливе для зміни авторитарної 
педагогіки педагогікою толерантності, суб’єкт-об’єктних відносин між 
вчителем і учнем – суб’єкт-суб’єктними”2.  

Нова методологія означає безперервне оцінювання себе і середовища та  
виходить з постійного розуміння смислу того, що відбувається; головним 
критерієм доцільності чи недоцільності усіх новацій при цьому є імператив 
збереження і розвиток індивідуального і родового життя людини. 
Моральність і гуманізм як взаємовідповідний розвиток людини і 
суспільства, з одного боку, і постійна рефлексія і відчуття сутності моменту і 
власної відповідальності, з другого, – основні орієнтири, на які має бути 
націлена нова освіта3. 

Демократична теорія освіти фокусується на тому, що можна було б 
назвати „свідоме соціальне відтворення” – шляхи, за допомогою яких 
громадяни можуть або їм слід надати можливість впливати на освіту, що, в 
свою чергу, формує політичні цінності, ставлення та способи поведінки 
майбутніх громадян. Через те, що свідоме соціальне відтворення й є 
демократичним ідеалом освіти, демократична теорія концентрується на 
різних видах практики добре продуманого викладання індивідами і на 
виховних впливах, що розроблені частково з виховними цілями4.  

Особливу роль у формуванні якості освіти зарубіжні та вітчизняні 
освітяни відводять професіоналізму педагогічних кадрів, їхній професійній 
підготовці. „Професор із хворою долею не лише не може сподіватися на 
найкраще для своїх учнів, але має остерігатися своєї власної загибелі”5. 
Також слід зазначити, що обмеженість освіти, що виникає через наївні 
ідеалістичні цілі освітян, базується на глибоко плинних психологічних 

                                           
1 Кізіма В. Постнекласична методологія та постнекласична освіта // Наукові і освітянські 

методології та практики / Авт. кол.: В.П. Андрущенко, В.А. Рижко (гол. ред.) та ін. – К.: ЦГО 
НАН України, 2003. – С. 155-156. 

2 Освіта України. – 2002. – № 102-103. – 28 грудня. 
3 Кізіма В. Постнекласична методологія та постнекласична освіта // Наукові і освітянські 

методології та практики / Авт. кол.: В.П. Андрущенко, В.А. Рижко (гол. ред.) та ін. – К.: ЦГО 
НАН України, 2003. – С. 174. 

4 Stacy Smith. Democracy, Plurality, and Education: Deliberating Practices of and for Civic 
Participation. Bates College // www.ed.uiuc.edu. 

5 Boler M. An Epoch of Difference: Hearing Voices in the Nineties // Educational Theory. – 2000. 
– Vol. 50. – № 3. – Board of Trustees, University of Illinoise. – Р. 365-381 // www.ed.uiuc.edu. 
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фактах, які теорії навчання дуже часто ігнорують в теорії освіти1. Зігфрид 
Бернфелд в „Сизиф або обмеження освіти” не досліджує тип детального 
емпіричного доказу з цього приводу так, як хотілось би, але можна багато 
чого сказати з його основних тез. Він наголошує на наступних очевидних 
формах обмежень освіти: 

1. Вчителі обізнані в тому як навчати (давати інструкції), а не як 
виховувати (давати освіту). Професійне навчання, а не освіта, за допомогою 
інструктажу можливе, беручи до уваги теперішній стан здобування 
педагогічних професій та інституцій, де вони тренуються. 

2. Наука про навчання (інструктаж) є на стадії зародження; наука про 
освіту відсутня, навіть у полі зору. Твердження про цілі освіти базуються на 
сентиментальних ідеях, які не мають жодного серйозного шансу на 
реалізацію. 

3. Освітянські теорії мають майже повністю наївну концепцію дитинства 
через те, що освітяни думають про дитинство і життя дитини в межах своїх 
свідомих спогадів про минуле, а не в межах невидимої сторони (невидима 
психологічна сторона родини).  

4. Досягнення великих педагогів минулого є „інтуїтивними продуктами 
мистецтва, вони не є наукою. Оцінені як поезія, вони можуть бути високо 
цінними в такому ж руслі, тоді як їх наукова цінність буде низькою. Питання 
полягає в тому, чи вони бажають бути поезією, чи слід їх так оцінювати. Те, 
що є необхідність поставити це питання, лише показує, наскільки 
неузгодженою є ситуація”. 

5. Теорію освіти і встановлення цілей освіти „змиває” ствердження a 
priori „Наука про освіту питає, як поводять себе діти, а не як це впливає на 
спостерігача. Але видатні педагоги в історії стурбовані тим, як і що вони 
відчувають по відношенню до дітей, беручи такі емоції, як любов, жалість, 
сподівання, відраза і жах. Вони не бачать дитину такою, як вона є, а лише 
відносини, що існують між дитиною та ними. Навіть якщо б вони були б в 
змозі вивести себе з цього, питання про те, що є дитина сама по собі, все 
одно не цікавило б їх, тому що їх єдиною турботою є те, як трансформувати 
дитину в щось інше. Для них дитина є засобом теологічної, етичної або 
утопічної кінцевої цілі”. 

6. Практично більш розповсюджено те, що мета й об’єкт освіти даються 
у відриві від досвіду. „...Педагогічні теорії створені і складені таким чином, 
щоб вивести їх за можливість верифікації. Хоча вони й вірогідно 
відрізняються за конвентом (наповненням), презентацією та систематичною 
недвижністю, вони однаково базуються на двох фундаментальних 
константах, що не піддаються емпіричній перевірці та виправленню. Вони є 
мета і об’єкт освіти. На погляди об’єкта навчання, дитини, без контролю 
впливають несвідомі бажання, потреби та імпульси, в той час як ціль 
навчання сприймається як така, що надається. Педагоги не приймуть нічого 
меншого ніж найвищий ідеал (моральний, соціальний, релігійний або 

                                           
1 Suppes P. The Aims of Education. Stanford University // www.ed.uiuc.edu. 
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інтелектуальний) за мету освіти. Навіть неможливо ставити під сумнів те, 
що це існує для них на першому місці і незалежно від досвіду”1. 

Необхідно також брати до уваги те, що вчителі мають цілі різноманітної 
всезагальності для себе та для своїх учнів. Деякі з цих цілей виникають 
ззовні (з системи освіти, спільноти, професійних асоціацій, освітянських 
шкіл або загального культурного та політичного клімату щодо освіти). Деякі 
цілі ззовні можуть бути підтримані вчителями, деякі ні. Неприйняття 
вчителем певних цілей може генерувати нові цілі, іноді контр-культурні. Але 
зазвичай, у вчителів є свобода вибору у створенні цілей, які є унікальними 
для них самих, цілей, які не є руйнівними. І не всі погоджуються з тим, що 
освітянин має змогу або обов’язок відмовитися від власних цілей для своїх 
учнів, тих, які базуються на власному розумінні того, що є цінним2. 

Важливою складовою якості освіти вітчизняні та міжнародні науковці 
також вважають соціальне партнерство між державними органами влади, 
роботодавчими організаціями (підприємствами, асоціаціями, 
консорціумами), населенням країни, громадськими організаціями та 
об’єднаннями. Сфера компетенції соціальних партнерів стосується всіх 
галузей освіти: навчальної, правової, фінансової, соціальної, наукової тощо. 
Метою соціального партнерства є спільні дії всіх соціальних партнерів для 
вирішення першочергових завдань освіти. Саме від їх взаємодії залежить 
якість освітніх послуг, підготовка високоякісних, конкурентноздатних, 
мобільних на ринку праці спеціалістів. Соціальне партнерство проявляється 
у відстоюванні інтересів громадян у державних, законодавчих органах 
влади, укріпленні організаційно-правової бази, пошуках альтернативних 
шляхів фінансування освітньої сфери, забезпеченні дольових інвестицій 
соціальних партнерів, науково-методичному забезпеченні та підвищенні 
соціальної значущості освіти взагалі3. 

Розвиток інтелектуального потенціалу суспільства, народу й особистості 
належить до пріоритетів українського державотворення. Інтелект – це 
стратегічний ресурс розвитку нашого суспільства як невід’ємної складової 
європейської і світової цивілізації. Наука і високі технології, інформація і 
освіта, культура і виховання особистості є провідною ланкою в ланцюгу 
першочергових завдань, а якісна освіта є однією з ключових умов успішного 
розв’язання всього комплексу проблем і суперечностей, які стримують наш 
поступ сходинами прогресу.  

Таким чином, проаналізувавши сучасні погляди щодо якості освіти, 
можемо говорити про такі основні особливості вивчення і дослідження 
питання якості освіти: 

процеси, пов’язані з геополітикою і глобалізацією, формують сучасні 
вимоги до якісної освіти, що призводить не лише до взаємоузгодженості 
частин у свідомості того, хто навчається, а й увідповідненню їх із 
ціннісними регулятивами громадського суспільства; 

                                           
1 Bernfeld S. Sisyphus or the limits of education. – Berkeley: University of California Press, 1973. 
2 Robertson E. Teaching Without Ideas? Syracuse University // www.ed.uiuc.edu. 
3 Вікторов В.Г. Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема: Дис. ... д-

ра філос. наук: 09.00.10 / Інститут вищої освіти АПН України. – К., 2006. 
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вирішення проблем обмежень освіти в своїй суті безпосередньо 
стикається з дослідженням потреб у контексті постнекласичного мислення і 
його розвитку; 

якісна освіта в контексті сучасності має надати людині цілісності і 
можливості існувати в ситуації постійних змін дійсності, частиною якої вона 
є, допомогти оволодіти методологією змін пріоритетів і парадигм для 
знаходження рішень, які гармонізують її з дійсністю і надають можливість 
проживати життя повноцінно. 

Нам вважається найбільш продуктивним для подальшого розвитку освіти 
є постнекласичний підхід європейських та американських філософів, тому 
що саме за такого контексту вивчення цієї проблеми ми маємо змогу 
стимулювати зміни якості освіти для людини, яка живе і навчається зараз і в 
майбутньому, інтерпретує накопичений досвід для подальшого подолання 
невідомого. 

 
 

 

Істоміна Н.М. (Київ) 
 

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ  
ПЕДАГОГІЧНОГО КЕРІВНИЦТВА ПРОЦЕСОМ  
РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ  

УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 
 
У статті представленні моделі систем педагогічного керівництва 

процесом розвитку національної свідомості учнів у позакласній роботі. Ці 
моделі створені на основі досвіду роботи загальноосвітніх навчальних 
закладів і являють собою цілісні керовані системи. 

 
Розробка змісту української сучасної шкільної освіти, який би служив 

засобом національного виховання, є найактуальнішою проблемою 
педагогічної науки і практики. Її актуальність зумовлена об’єктивними 
потребами державотворення. „Коли відродження нації відбувається без 
національного ідеалізму, без любові до цілої нації в усіх її класах і групах, 
без того ідейного національного пафосу, того романтичного захоплення 
образом повної волі й незалежності: нації, що йшла в парі з відродженням 
усіх європейських народів, – писав В. Липинський, – то внаслідок того ж 
самого з поняття нація викидається весь його живий творчий зміст. 
Остається тільки форма – мертва шкаралупина без зерна”1. 

Новій суверенній Україні потрібні громадяни, які характеризуються 
глибоко осмисленою життєвою позицією. Виховати таку людину можна 
тільки за умови розвитку національної освіти, в якій система виховання і 
навчання ґрунтуються на ідеях національного світогляду, народної філософії, 
на засадах родинного виховання, української етнопедагогіки, наукової 
педагогічної думки. 

                                           
1 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. – Нью-Йорк, 1991. – С. 21. 
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Виходячи із змісту провідних ідей новітнього українського 
державотворення, закладених у Державній програмі „Освіта” („Україна ХХI 
століття”), Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
Національній Доктрині розвитку освіти, Концепції громадянського 
виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепції 
громадянської освіти в школах України, Концепції позашкільної освіти та 
виховання, Концепції виховання дітей та молоді в системі національної 
освіти, у Положенні про учнівський рух «Моя земля – земля моїх батьків», 
колективи загальноосвітніх навчальних закладів України прагнуть 
виховувати в учнів патріотичні почуття, етнонаціональну свідомість1.  

Концепція національного виховання визначила, що головною метою 
загальноосвітньої школи є передача молодому поколінню “соціального 
досвіду, багатства духовної культури народу, його національної 
ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування 
особистісних рис громадянина України”, серед яких найважливішими є 
національна свідомість, патріотизм, готовність до праці в ім’я України. 

Проблема формування національної свідомості висвітлена в працях 
багатьох педагогів кінця ХIХ – початку ХХ ст. (С.Русова, С.Сірополко, 
В.Пачовський, І.Ющишин та ін.) та представників української діаспори 
(Г.Ващенко, Г.Васькович, Е.Жарський та ін.), але з відомих причин у 
радянський час на неї було накладено „табу”. 

Серед класиків педагогічної науки до цієї проблеми зверталися 
Я.Коменський, Г.Сковорода, К.Ушинський, О.Духнович, А.Дістервег, 
І.Огієнко, Я.Корчак, В.Сухомлинський та ін.  

У вітчизняній педагогіці цій проблемі приділяють увагу і досліджують її 
М.Баранець, М.Башмет, А.Бондар, В.Бондар, О.Захаренко, І.Зязюн, 
П.Кононенко, О.Рудницька, М.Стельмахович, М.Ярмаченко. 

Нові умови функціонування українського суспільства після 
проголошення Акту про незалежність України привернули до цієї проблеми 
увагу широкого кола філософів (М.Возняк, В.Жмир, Ю.Римаренко), 
психологів (М.Боришевський, С.Максименко, В.Москалець, Л.Орбан), 
істориків (Л.Нагорна, І.Кресіна), педагогів (В.Кузь, В.Костів, В.Кравець, 
Є.Приступа, Ю.Руденко, Б.Ступарик, Д.Тхоржевський, М.Шкіль та ін.). В 
останні роки з проблеми виховання національної свідомості учнів у 
позакласній роботі захищено ряд дисертаційних робіт (В.Гнатюк, 
В.Гуменюк, В.Каюков, П.Кендзьор, В.Кіндрат, В.Коваль, І.Охрименко, 
Р.Петронговський, Л.Рехтета). 

Вчені підкреслюють, що національне почуття живе у кожному 
повноцінному народові, воно властиве кожній нормально вихованій і 
розвиненій людині, визріває із самого буття української історії, гартуючи 
українців розумінням єдності живих, мертвих і ненароджених поколінь. 

Згідно з Концепцією національного виховання „слабким місцем нашої 
школи є несформованість у частини її випускників належного рівня 

                                           
1 Охрименко І. Виховання учнів старших класів на національно-культурних традиціях 

українського народу: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – Харків, 1999. – С. 1. 
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національної свідомості”1. Сьогодні освітяни відчувають гостру потребу в 
методичних рекомендаціях по створенню систем виховної позакласної 
роботи, які б сприяли духовному й інтелектуальному зростанню особистості 
українського учня, створенню і впровадженню ефективних науково 
обґрунтованих систем навчання і виховання з урахуванням 
психофізіологічних чинників розвитку української дитини, національно 
свідомого громадянина своєї держави. Форми і методи виховної позакласної 
роботи коригуються з огляду на етнопсихологічні особливості української 
молоді. Загальноосвітній навчальний заклад виходить на передній край 
боротьби за нашу духовну суверенність, національні святині, гартує характер 
і волю своїх вихованців – майбутніх вільних громадян самостійної України, 
утверджує самобутність нашої держави, творить ідеал українського життя. 

За нинішніх умов трансформації суспільства нову парадигму виховання, 
передусім, визначають національні й загальнолюдські вартості, діалогічність 
культурних цінностей. У зв’язку з цим у педагогічній теорії і практиці 
яскраво виділяються дві тенденції: розвиток національної свідомості 
особистості й формування її планетарного світогляду. Консолідуючим 
фактором цих тенденцій виступають національно-культурні традиції, 
високоморальний зміст яких не допускає асиміляції національного чи його 
відгородження. Тому національно-культурні традиції є реальними 
детермінантами виховної позакласної діяльності загальноосвітньої школи. 
Засвоєння традицій як повсякчасну трансляцію соціокультурного досвіду 
забезпечує виховання, що потребує соціально організованого, 
цілеспрямованого процесу. Без цього неможливо сформувати молоде 
покоління, яке покликане не лише правильно сприймати соціально 
економічні перетворення в країні, а й стати соціально активною силою 
новітнього українського державотворення2.  

Автор дослідження доводить життєздатність моделей систем 
педагогічного керівництва процесом розвитку національної свідомості учнів 
у позакласній роботі, розроблених на основі досвіду роботи двох 
загальноосвітніх навчальних закладів, максимально враховуючи національні 
риси і самобутність українського народу, осмислення національної ідеї, 
виховання особистісного національного „я”, її практичного втілення в 
позакласну роботу з учнівською молоддю загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

З погляду автора – керована система педагогічного керівництва процесом 
розвитку національної свідомості підростаючого покоління має бути 
ґрунтована на традиціях українського народу і буде ефективною та 
результативною за умови створення її на основі традиційних виховних форм 
впливу на особистість. Реалізація таких виховних форм має на меті 
створення моделі цілісної системи, що передбачає наскрізну інтеграцію 
українознавчих елементів у позакласну діяльність загальноосвітніх 
навчальних закладів. У своїй сукупності модель позакласної виховної роботи 

                                           
1 Концепція національного виховання. – К., 2003. – С. 17. 
2 Охрименко І. Виховання учнів старших класів на національно-культурних традиціях 

українського народу: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – Харків, 1999. – С. 1. 
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спрямована на формування національних рис особистості та практично 
сприятиме загальному процесу національного виховання дітей і молоді в 
Україні. 

Результати дослідження можуть бути використані при розробці шкільної 
моделі системи педагогічного керівництва виховної роботи в позаурочний 
час, написанні навчально-методичних посібників, для організації позакласної 
та позашкільної роботи з учнями, а також при створенні програм навчальних 
дисциплін, спецкурсів і спецсемінарів для загальноосвітніх навчальних 
закладів та для підготовки й підвищення кваліфікації вчителів. 

У зв’язку з переоцінкою моральних цінностей у нашому суспільстві 
привертає до себе увагу така якість особистості, як національна свідомість. 
Виховання національної свідомості слід розглядати як одне з пріоритетних 
завдань освітян. Це розуміють усі, але на жаль «… виникають проблеми не 
лише з безпосереднім вихованням національної свідомості, а й з перевіркою 
ефективності названого процесу, тобто з вимірюванням рівня національної 
свідомості учнів»1. 

У вітчизняній літературі, на жаль, не існує достатньої кількості 
досліджень з діагностики розвитку національної свідомості. Публікації, з 
якими ми ознайомилися, переважно обмежуються аналізом економічного і 
соціального розвитку нації. Привертають увагу дослідження В.Борисова у 
вигляді методичних рекомендацій кураторам академічних груп студентів, 
вчителям та психологам загальноосвітніх закладів, які надають необхідний 
інструментарій вимірювання рівня національної свідомості. В наш час ми 
можемо спостерігати різноманітні форми національного відродження. 
Сучасність ставить завдання об’єктивного дослідження національного 
питання. Це, зокрема, відноситься до необхідності вивчення психологічних 
аспектів національно-етнічної проблематики. Своєчасна фіксація негативних 
моментів у формуванні національної свідомості може допомогти у розробці 
заходів по вихованню національно-свідомого громадянина суверенної 
держави»2. 

У дослідженні були використані найновіші досягнення науки, теорії і 
практики розбудови національної школи, орієнтація на повагу до 
національних цінностей, культури українського народу, що включає мову, 
мистецтво, ідеологію, звичаї та традиції – все те, що складає духовний світ 
нації і допомагає в розвитку національної свідомості учнів у позаурочний 
час. 

Моделювання системи в теорії і практиці сучасного управління 
загальноосвітнього навчального закладу з чітко визначеною технологією 
створення моделей педагогічних процесів висвітлено в навчальному 
посібнику «Освітній менеджмент» під редакцією Л.Даниленко і 
Л.Карамушки. За їх визначенням, процес створення моделей систем мають 
наступні етапи: 

                                           
1 Борисов В. Методики дослідження проблеми виховання національної самосвідомості. 

Виховання національно свідомої особистості. Навч. посіб. – К., 2000. – С. 3. 
2 Там само. – С. 4. 
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визначення мети, розв’язування педагогічної проблеми за допомогою 
моделі; 

вичленування основних компонентів педагогічної моделі, які становлять 
її суть; 

виявлення об’єктивно існуючих взаємозв’язків між компонентами 
системи; 

трансформація компонентів системи в одиниці абстрактної 
 мови (символи); 
вибір способів зображення моделі та її побудова1. 
Для створення моделі системи педагогічного керівництва процесом 

розвитку національної свідомості учнів у позакласній роботі ми 
скористалися найбільш поширеними та прийнятними текстовим і графічним 
способами. 

Для нашого дослідження важливим є вид управління, яке здійснює 
керівник закладу освіти. Відповідно до нього визначаються різні моделі 
управління: 

адміністративно-функціональна; 
конкурентно-іміджева; 
проектно-інвестиційна. 
Зупинимося на першій управлінській моделі. У процесі здійснення 

управління керівник закладу освіти є ключовою (адміністративною) фігурою, 
він не залучає до управління інших осіб. За таких умов важливим є не 
результат діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу, а 
загальний (сукупний) результат діяльності всього колективу. Кожний член 
колективу знає свою функцію і прагне її виконати, однак якість виконаної 
роботи оцінюється за суб’єктивними параметрами, виробленими керівником 
школи. Така модель управління має вигляд піраміди, на вершині якої 
розміщується керівник закладу, основою піраміди виступають учасники 
навчально-виховного процесу»2. 

У нашому дослідженні під педагогічним керівництвом процесом розвитку 
національної свідомості розуміється здійснення впливу керівника закладу 
освіти на вчителів, учнів, батьків та їхні міжособистісні стосунки з метою 
виконання завдань, які стоять перед педагогічним колективом. 

Поняття „система національного виховання” розкривається різними 
авторами по-різному. Наприклад, В.Кузь, Ю.Руденко, З.Сергійчук пишуть: 
«Сутність національного виховання розкривається в основних наукових 
поняттях: національне виховання, національна система освіти, 
етнопедагогіка, національна наукова педагогіка, національна свідомість і 
самосвідомість, національний світогляд, національна філософія, національна 
ідеологія, народознавство, національні педагогічні кадри»3. 

Щодо визначення національної системи виховання за змістом, то 
авторами воно цілком науково обґрунтоване. «Національна система 

                                           
1 Даниленко Л., Карамушка Л. Освітній менеджмент. Навч. посіб. – К.: Шкільний світ, 2003. 

– С. 42. 
2 Там само. – С. 44. 
3 Кузь В., Руденко Ю., Сергійчук З. Основи національного виховання. – К., 1993. – С. 89. 
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виховання – це історично обумовлена і створена самим народом система 
ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв та інших форм 
соціальної практики, спрямованої на організацію життєдіяльності 
підростаючих поколінь, виховання їх в дусі природно-історичного розвитку 
матеріальної і духовної культури нації»1. Є спроби визначити систему 
національного виховання як процес. 

З позицій системності змісту, форм і методів громадянського виховання у 
позакласній роботі підходять наукові праці П.Ігнатенка, Н.Косарева, 
В.Поплужного. Розглядаючи вимоги до громадянського виховання учнів, 
вони пишуть: «Друга вимога – заходи громадянського змісту повинні логічно 
продовжувати урочну роботу, мати певну систему, враховувати принципи 
послідовності, наступності, вікові та індивідуальні особливості дітей, їхні 
інтереси та бажання»2. 

Відповідно до провідних ідей та принципів реформування системи освіти 
та її складових у кожному загальноосвітньому навчальному закладі, залежно 
від стану її функціонування та результативності діяльності, визначається 
пріоритетний аспект її роботи. 

Одним з таких є національне виховання учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів та педагогічне керівництво його розвитком. 

На даний час у загальноосвітніх навчальних закладах не вистачає 
спеціальної психолого-педагогічної літератури з проблем педагогічного 
керівництва процесом розвитку національної свідомості учнів у позаурочний 
час, а наукові розробки з цієї проблеми сконцентровані в державних і 
наукових бібліотеках України, науково-дослідних інститутах, науково-
методичних центрах і не мають практичного використання. 

У науці управління освітою доведено, що будь-який навчальний або 
виховний заклад є соціально-педагогічною системою. Відомо також, що коли 
діяльність за її змістом і технологією розглядається як система, необхідно 
передбачити і систему управління нею, оскільки поняття „система” і 
„управління” – тандем. 

В.С.Пікельна, досліджуючи теоретичні основи управління педагогічними 
процесами і розробляючи теорію та методику моделювання управлінської 
діяльності, розробила основні положення, на засадах яких здійснюється 
моделювання процесу управління будь-якою соціально-педагогічною 
системою. На її думку, до найбільш ефективних методів дослідження 
процесів управління відноситься моделювання. Причому можна успішно 
моделювати як керуючу підсистему, так і керовану. Сьогодні успішно 
розробляються: модель керівника, модель будь-якого педагогічного процесу, 
модель навчального закладу, але, на жаль, не відведено належної уваги 
моделюванню системи педагогічного керівництва процесом розвитку 
національної свідомості учнів у позакласній роботі загальноосвітнього 
навчального закладу, а реальний стан керівництва виховної діяльності різних 

                                           
1 Там само. – С. 88. 
2 Ігнатенко П., Косарів Н., Поплужний В. Громадянське виховання учнів в умовах 

українського державотворення. Посіб. для учителів // Рідна шк. – 1996. – № 3. – С. 45. 
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соціально-педагогічних систем свідчить, що в їх роботі відсутня системність 
у відносинах „вихователь – вихованець”. 

Відсутність чіткої системи управління, координації впливів призводять до 
низької результативності в роботі. Саме тому існуючі недоліки у виховній 
роботі з учнями, наявність негативних проявів у їхній поведінці, поява 
асоціальних угруповань, фактів агресивної поведінки окремих учнів 
обумовлені відсутністю цілісної системи педагогічного керівництва 
процесом розвитку національної свідомості учнів у позаурочний час. 
Організаційно-педагогічні форми виховної роботи нерідко здійснюються 
спонтанно. В планах виховної роботи класоводів та класних керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів переважають разові заходи над 
систематичними; у багатьох випадках учні є пасивними „глядачами” і 
„споживачами” здійснюваних заходів, а не їх ініціаторами й організаторами. 

Цікавою є організаційно-функціональна модель формування патріотизму 
старшокласників Р.Петронговського. Узагальнені результати його 
дослідження «…підтвердили ефективність запропонованої організаційно-
функціональної моделі розвитку патріотизму старшокласників у 
позанавчальній виховній діяльності. Запропоновані автором форми виховної 
взаємодії в рамках позакласної діяльності в організаційно-функціональній 
моделі формування патріотизму в учнів виявилися ефективними як у 
виховному, так і в розвивальному аспектах, виявили високу виховну 
ефективність стосовно реального прояву патріотизму в різноманітних видах 
життєдіяльності старшокласників»1. 

Л.Рехтета в своєму дослідженні звернулася до моделі особистісно-
орієнтованої системи громадянського виховання. Цінним в аспекті 
громадянського виховання молодого покоління є розроблена К.Чорною 
модель особистісно-орієнтованої системи громадянського виховання 
сучасних учнів. На її думку, виховання громадянина, передусім, має бути 
спрямоване на розвиток патріотизму – любові до свого народу, до України. З 
патріотизмом органічно поєднується національна свідомість, яка базується 
на національній ідентифікації»2. Автор дослідження підміняє поняття 
національного виховання громадським вихованням – збереження української 
мови, ґрунтовне володіння нею; формування міжетнічних стосунків, 
політична культура, бережливе ставлення до природи, моральність 
особистості, культура поведінки, працелюбність. Можна погодитися з 
автором проведеного дослідження: «…педагоги не мають чітких уявлень 
щодо змісту форм і методів роботи з громадянського виховання учнів, 
робота в цьому напрямі має переважно формальний, епізодичний характер, її 
проведення не завжди передбачає досягнення конкретної мети, часто 
враховує наявний у підлітків рівень громадянської вихованості. Основна 
частка роботи з громадянського виховання припадає на навчальний процес; 

                                           
1 Петронговський Р. Формування патріотизму старшокласників у позанавчальній виховній 

діяльності: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – К., 2002. – С. 16. 
2 Рехтета Л. Громадянське виховання учнів основної школи в позаурочній діяльності: 

Автореф. дис. … канд. пед. наук. – К., 2003. – С. 6. 
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можливості позаурочної діяльності використовуються недостатньо»1. На 
основі аналізу й узагальнення результатів дослідження зроблено висновок 
про необхідність посилення уваги до національного виховання учнів у 
позакласній роботі. 

Г.Гуменюк вважає провідною ідеєю новітнього українського 
державотворення національну ідею, що базується на природних високих 
національних і загальнолюдських цінностях. Особливо гострою як у 
теоретичному, так і в практичному плані, він вважає проблему утвердження 
національної свідомості учнів засобами туристсько-краєзнавчої роботи – 
органічною складовою навчально-виховної діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів2. 

Можна приводити ще багато прикладів різних досліджень, мета яких 
дослідити ефективність різних моделей систем виховної позакласної роботи, 
які направлені на виховання національно свідомої особистості . 

Завдання нашого дослідження полягає в тому, щоб запропонувати більш 
об’ємні і життєдіяльні моделі педагогічного керівництва процесом розвитку 
національної свідомості учнів у позакласній роботі, створені в результаті 
нашого дослідження на основі вивчення стану позакласної роботи 
Криворівнянської загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів ім. М.Грушевського 
Верховинського району Івано-Франківської області та спеціалізованої школи 
№ 97 ім. О.Теліги м.Києва. 

Ознайомившись з позакласною роботою спеціалізованої школи № 97 
ім. О.Теліги м.Києва, автор даного дослідження створив адміністративно-
функціональну модель системи педагогічного керівництва процесом 
розвитку національної свідомості учнів у позакласній роботі, виходячи з 
таких основних положень теорії систем: 

кожна соціально-педагогічна система має основну мету функціонування, 
відповідно до якої розробляється комплекс конкретних завдань; 

для розв’язання завдань створюються певні підсистеми (підструктури), 
які між собою повинні взаємодіяти; 

зміст кожної підсистеми, яка розглядається як компонент більшої 
відносно цілісної системи, є специфічним, оскільки обумовлений 
конкретними спеціальними завданнями діяльності; 

кожна з підсистем, незважаючи на їх специфіку, несе в собі загальні 
ознаки цілісної соціально-педагогічної системи, оскільки діє відповідно до 
загальної мети виховання; 

для більш глибокого вивчення можливостей будь-якої підсистеми 
(підструктури) і визначення певних шляхів успішного розв’язання 
поставлених завдань, кожна підсистема-компонент може бути знову 
розглянута як відносно цілісна система і тоді вона потребує всіх вище 
означених процедур процесу моделювання систем. 

Цю систему ми визначили як складне, цілісне, динамічне соціально-
педагогічне утворення, що має чітку структуру, забезпечує взаємозв’язки 

                                           
1 Там само. – С. 10. 
2 Гуменюк Г. Формування національної самосвідомості у учнів середнього шкільного віку: 

Автореф. дис. … канд. пед. наук. – Тернопіль, 2000. – С. 3. 
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між усіма структурними компонентами, функціонування яких 
підпорядковане єдиній меті – вихованню національно свідомих учнів, 
майбутніх громадян України (див. додаток 1, 2).  

Виховання всебічно розвинутого сучасного громадянина не може бути 
здійснено, якщо навчально-виховний процес обмежується лише стінами 
навчальних закладів, підручниками. Як би повноцінно не описувався 
матеріал у підручниках, якою б не була повною розповідь учителя, світ з 
усією його багатогранністю відкривається перед очима школяра лише під час 
безпосереднього контакту з ним. Не може бути досконалим навчання і 
виховання, якщо вони обмежені тільки школою та відірвані від реального 
життя і проблем навколишнього світу. 

Реалізуючи важливий напрямок програми „Столична освіта” Головного 
управління освіти і науки м.Києва по впровадженню в практику проекту 
„Партнерство в освіті” (про співпрацю столичних закладів освіти із 
сільськими), учні Київської спеціалізованої школи № 97 ім. О.Теліги стали 
учасниками трьох краєзнавчих експедицій до Верховинського району Івано-
Франківської області, що допомогло ще глибше дослідити не тільки 
виховання національної свідомості учнів Київської школи, а і розпочати 
вивчення цієї проблеми в Криворівнянській загальноосвітній школі I-ІІІ 
ступенів ім. М.Грушевського Верховинського району Івано-Франківської 
області. 

Вивчаючи досвід роботи цієї школи з виховання національної свідомості 
учнів, спілкуючись з адміністрацією та педагогічним колективом цього 
унікального навчального закладу, можна зробити висновок – там, де учням 
створені сприятливі умови для формування свідомого ставлення до 
національних традицій, культурних звичаїв та обрядів, де сам побут, 
шанобливе ставлення до своєї культури, до всього українського, рідного 
змалечку, яке передається від батьків дітям, там і є добра основа для 
виховання в учнів національної свідомості.  

Виховна позакласна робота, що проводиться в Криворівнянській ЗОШ I-
ІІІ ступенів ім. М.Грушевського Верховинського району Івано-Франківської 
області, стала яскравим підґрунтям для створення моделі системи 
педагогічного керівництва процесом розвитку національної свідомості учнів 
у позакласній роботі (див. додаток 3). 

У процесі нашого дослідження встановлено, що педагогічне керівництво 
процесом розвитку національної свідомості учнів у позакласній роботі 
загальноосвітніх навчальних закладів має бути цілісною системою, що 
охоплює всі сфери діяльності навчального закладу та передбачає наскрізну 
інтеграцію його елементів у навчально-виховний процес. 

У результаті теоретичного аналізу наукових джерел підтверджено, що 
сучасні педагогічні реалії вимагають від вітчизняної освітньо-виховної 
системи оновленого змісту, форм і методів педагогічного керівництва 
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процесом розвитку національної свідомості учнівської молоді. Пошук шляхів 
і засобів виховання національної свідомості учнів у позаурочній діяльності 
становить одну з найактуальніших проблем педагогічної науки та практики 
сьогодення. 

Встановлено, що необхідні умови для ефективного педагогічного 
керівництва процесом розвитку національної свідомості створює система 
позакласної виховної роботи шляхом організації окремих заходів та акцій, де 
об’єднуються зусилля вчителів, учнів, їхніх батьків, громадських 
організацій. 

Важливим аспектом дослідження проблеми педагогічного керівництва 
процесом розвитку національної свідомості учнів стала розробка 
теоретичних моделей як змісту національного виховання, так і моделей 
компонентів даної моделі. Визначено також характерні ознаки кожного з 
окреслених компонентів. 

Проведене дослідження по розробці теоретичних моделей як змісту, 
безумовно, не вичерпує всіх проблем, пов’язаних із створенням моделей 
систем педагогічного керівництва процесом розвитку національної 
свідомості учнів у позакласній роботі, але констатує те, що позакласна 
виховна робота загальноосвітніх навчальних закладів має бути керованою 
системою, цілісним процесом виховання на українських традиціях, 
сформованістю відповідних мотивів, інтересів і потреб учнів, вивчення 
вчителями вікових і психологічних індивідуальних особливостей учнів, 
дотримання навчальної та виховної координованості, акцентації на 
позакласній діяльності, забезпеченість в організації і змісті процесу єдності 
теорії і практики, етнічної цілісності. 

Академік НАН України М. Жулинський у традиційний День знань у 
Національному університеті „Києво-Могилянська академія” на вступній 
лекції перед студентами і викладачами 1 вересня 2000 р. сказав: «Аби 
вгамувати спрагу духовності, треба відкривати Україну в собі – тільки так 
можна набути втрачену Батьківщину... Тільки за умови набуття власної 
Батьківщини можна подолати комплекс меншовартості, національної 
неповноти, досягти культурної ідентичності – бути передусім частиною 
національної культури... Збагачена, забезпечена духовністю своєї нації, 
рідного народу, така людина не буде почуватися попелюшкою на 
глобальному балу цивілізацій»1. 

 
 
 
 
 

                                           
1 Жулинський М. Духовна спрага по втраченій Батьківщині. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 

2002. – С. 36. 
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Плівачук К.В. (Біла Церква) 

 
ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ  
ПОЧУТТІВ У ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС  
ВИВЧЕННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

 
У статті обґрунтовуються основи патріотичного виховання школярів 

під час вивчення українознавства з метою формування національних та 
загальнолюдських  цінностей особистості.  

 
На сучасному етапі розвитку суспільства патріотизм набув особливої 

актуальності, оскільки він є однією з головних проблем державної політики  
України, освіти, педагогічної думки.  

Підготовка учнів до подолання духовного занепаду суспільства, 
відродження та розвитку національної культури, свого національного 
обличчя, міцніших знань про свій народ, його історію дає можливість 
формувати в них патріотичні почуття.  

Патріотичні якості та цінності покликана пробуджувати і  виховувати вся 
навчально-виховна система національної школи.  

У наші дні без патріотичного виховання неможливо уявити жодну 
концепцію формування всебічно розвиненої особистості.  

У Національній доктрині розвитку освіти справедливо підкреслюється: 
«Освіта утверджує національну ідею, сприяє національній ідентифікації, 
розвитку культури українського народу, оволодіння цінностями світової 
культури, загальнолюдськими надбаннями1.  

Сучасний учений-педагог Ю. Руденко наводить такі якості особистості 
патріота, уміння й ідеї, які сприяють дальшому розвитку народу, його 
культури, духовності, об’єднавчих процесів:  

усвідомлення рідного народу не як «етнографічного матеріалу» і не як 
«стихійної маси», а як культурно-історичної спільноти, яка має високе 
історичне покликання, свої закони, особливості розвитку;  

відданість рідній землі, мові, культурі, пізнання історії свого народу, 
слави минулих поколінь, їхньої подвижницької діяльності в ім’я 
згуртованості народу, розбудови його національної держави; 

вірність мудрим заповітам предків, їхнім волелюбним заповідям; 
стійкість і незламність волі, спрямованої на формування якостей, 

реалізація яких сприяє поглибленню високих ознак нації; 
здатність і готовність формувати в собі національну свідомість і 

самосвідомість, національну гідність, характер і світогляд та інші 
компоненти національної духовності; 

віра у свої сили, готовність зробити конкретний особистий внесок у 
розвиток певної сфери життя, галузі економіки, науки, культури, у 
відродження і розбудову Української держави;  

                                           
1 Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – № 26. – С. 2.  
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надання переваги громадським потребам, інтересам перед особистим, 
всенародними – перед індивідуальними, приватними;  

глибоке усвідомлення, збереження і зміцнення найголовнішої історичної 
традиції – бути вільною нацією, розбудовувати її демократичну, 
цивілізовану державу;  

пізнання українських національних пріоритетів, творче використання 
здобутків світової цивілізації в ім’я розвитку рідного народу, Української 
держави;  

боротися чесними, конституційними шляхами з тими, які висувають 
ворожі рідному народові та його державності концепції; готовність у разі 
необхідності самопожертвенно захищати національні святині1.  

Отже, такі наведені вище якості має прагнути виховувати школярів 
учитель українознавства. 

Одним із основних напрямів формування школяра є виховання 
патріотизму та національної свідомості. Ці складні поняття включають у 
себе мотиваційні, інтелектуальні, психологічні, фізіологічні та 
самовиховуючі компоненти.  

Їх формування  пов’язане з процесом соціалізації, яка дає можливість 
учневі усвідомлення власної національної належності, знання національної 
культури та народних традицій, любов до своєї Батьківщини, пошану до 
історичного минулого. Уроки українознавства покликані, щоб знання учнів 
постійно глибшали, ширшали з часом навчання, а їх зміст трансформувався 
в патріотичні якості особистості, її характер.  

Враховуючи таку ситуацію, що сьогодні патріотичні почуття як суспільне 
явище мають виразнішу громадську спрямованість, патріотизм стає 
виразником інтересів усієї української нації.  

У сучасному педагогічному словнику термін «патріотизм» тлумачиться 
так?: «Патріотизм – як одне із найближчих громадських почуттів, змістом 
якого є любов до Батьківщини, відданість своєму народові, гордість за 
надбання національної культури.  

Патріотизм – соціально-історичне явище. Воно завжди має конкретно-
історичну форму вияву причетності окремого індивіда до відповідної  
спільності людей».  

Філософи, соціологи, педагоги розглядають виховання патріотизму як 
основний засіб розвитку нації.  

Апостол української державності – М. Міхновський один із перших 
обґрунтував історико-правові підстави державної самостійності України, 
закликавши основи національної історичної свідомості і патріотичного 
виховання  українців.  

Відомий український вчений О. Вишневський виділяє такі основні етапи 
у розвитку національно-патріотичної свідомості:  

етнічне самоусвідомлення;  
національно-політичне самоусвідомлення;  

                                           
1 Руденко Ю.Д. Основи сучасного українського виховання. – К.: Вид-во. ім. О.Теліги, 2003. 

– С. 297-298.  
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державно-політичне усвідомлення.  
Наукові дослідження, практика досвідчених учителів вказують нам, що 

кожен попередній стан є необхідною сходинкою до наступного.  
Сучасні умови становлення та розвитку незалежної держави дають 

патріотизм має бути демократичний, гуманістичний, животворний, здатний 
об’єднувати; патріотизм, що ґрунтується на повазі до особистості та прав 
людини. Тому виховання патріотизму є синтезом демократії, гуманізму і 
любові до своєї Вітчизни.  

Вчений-педагог Ю. Руденко стверджує, що «... патріотизм – це не тільки 
одна із моральних якостей особистості, а його структура». Він вважає, що 
патріотизм є однією з найпотужніших духовних сил кожної людини і 
суспільства загалом. Ю. Руденко підкреслює,  що «...головна сутнісна сила 
патріотизму – це любов, яка творить і примножує численні інші душевні і 
духовні та діяльнісно-поведінкові цінності.  Ядро патріотизму – любов до 
матері і батька, рідних, свого роду і народу, шанобливе ставлення до 
батьківщини, збереження і примноження національних цінностей і святинь1.  

Українознавство як інтегрована система знань про Україну й світове 
українство є однією з фундаментальних наук пізнання й самопізнання 
українського народу. На нашу думку, українознавство є єдиним предметом, 
який формує цілісне світоглядне розуміння про Україну, її народ, з 
урахуванням історичних етнонаціональних особливостей розвитку.  

Курс українознавства непростий, адже його предметом є Україна в усій її 
універсальності, українство в його всепланетарності, українознавство як 
інтегративна науково-освітня система, що включає в себе елементи крає-, 
країно-, народо-, суспільствознавства, а своїм корінням сягає ще в 
найдавніші не лише вітчизняні джерела (літопис Аскольда, «Вересова 
книга», літописи Руський і Галицько-Волинський), а й зарубіжні, зокрема 
арабські літописи, праці грецьких (у тому числі й Геродота), римських, 
візантійських, скандинавських дослідників2.  

Звичайно, вивчення українознавства у загальноосвітніх школах дає 
можливість учням оволодіти сукупністю знань, патріотичних переконань та 
ідеалів, які формуватимуть світовідчуття, світорозуміння, світосприйняття 
високоосвіченої особистості. Сьогоднішній учень має відповідати сучасним 
вимогам, бути готовим до активної участі процесів державотворення, щоб  
усвідомити свою роль у розбудові незалежної держави, бути творцем і 
проектувальником свого життя.  

Українознавство – це своєрідна органічна духовно-національна 
лабораторія боротьби за можливість, право і обов’язок бути Людиною3. 
Спираючись на здобутки минулого і нагромаджуючи зерна кращого досвіду, 
ведучи пошук нових форм та методів українознавчої роботи, ми поставили 
кінцеву мету сформувати всебічно розвинену людину з високими 

                                           
1 Там само. – С. 292. 
2 Сазоненко Г.С.  Педагогіка успіху (досвід становлення  акмеологічної системи ліцею). – 

К.: Гнозис, 2004. – С. 469.  
3 Там само. – С. 474. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 62

патріотичними та національно духовними поглядами й переконаннями, 
виховати учнів на засадах загальнолюдської гуманістичної моралі.  

У Сквирському ліцеї розроблена програма «Творча обдарованість 
ліцеїста», яка забезпечує розвиток, навчання і виховання обдарованої 
особистості. Згідно з цієї програмою, ліцеїсти мають змогу реалізовувати 
власні творчі здібності через дослідно-пошукову, наукову, творчу діяльність.  

Через уроки українознавства учні здійснюють дослідження свого роду: 
«Історія роду Ткаченків в історії української родини», «Доля української 
сім’ї», «Родина – колиска духовного народження дитини», «Генеалогічне 
дерево родини Суслових». Саме на уроках українознавства прагнемо, щоб 
учень усвідомив, якщо ми втратимо коріння, ми вмремо і як народ, і як 
окремі особистості, а щоб цього не сталося, треба бути уважним до рідної 
мови й культури, знати походження свого роду.  

На нашу думку, патріотизм слід виховувати щодня. Якщо дитина ще зі 
шкільної парти засвоїть знання про свій рід, походження його, тим краще 
знатиме і любитиме свій край.  

І. Ващенко переконаний, що сімейне виховання безпосередньо 
переноситься на суспільство. На його думку, любов до родини є основою 
високого патріотизму, пошана до батьків і старших – основа дисципліни в 
громадському житті, вихована в родині працездатність – основа 
працездатності в громадському й державному житті, а родинна мораль – 
основа громадської моралі1.  

М. Стельмахович вважає, що найкращим є родинне виховання. Дитина, 
вихована в нормальних родинних умовах, не уявляє собі майбутнього життя 
поза сім’єю, формує в собі духовну потребу в ній. Шляхом практичного 
втілення таких чеснот як любов до батьків, родинна злагода, почуття 
кровного зв’язку між братами й сестрами, згуртованість усіх членів сім’ї, 
духовний потяг до рідного дому вона виробляє прагнення й природну 
потребу творити сім’ю за зразком тієї, з якої вийшла2.  

Споконвічно люди вважали землю матір’ю. Все від землі – вважали наші 
предки. Звичайно, своїм життям і добробутом людина зобов’язана, 
передусім, їй. Учням слід розповідати про те, як українці любили і шанували 
батьківський край, вони пишалися рідною землею. Мабуть, тому в народі 
завжди існував звичай – брати грудочку землі на спомин у далекі краї. У 
такий спосіб люди прагнули зберегти зв’язок із могутньою силою, що 
породила і благословила їх на життя.  

Найміцнішою у наших предків вважалася клятва землею. Праця на землі 
завжди була святим обов’язком людини. Українці ніколи не уявляли 
власного щастя без щасливої, дбайливо обробленої ниви чи городу. Отже, 
учні мають усвідомити, що людина завжди поважала землю, яка, в свою 
чергу, оберігала і плекала людське життя.  

Безперечно, завдання українознавства полягають в глибокому вивченні 
рідного краю, регіону, всієї України. Невідкладною потребою вчителя є 

                                           
1 Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994. – С. 33.  
2 Стельмахович М.Т. Українська родинна педагогіка. – К., 1956. – С. 212.  
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виховання патріота України через знання славної історії свого народу. Тому 
українознавство є духовно-розвивальним підручником життя.  

З ініціативи старшокласників ліцею, ми започаткували вивчення 
військово-патріотичного виховання української молоді на початку ХХ ст. – 
це стрілецькі товариства «Січ», «Сокіл», «Пласт». Учні дізналися, що ці 
товариства використовували козацьку систему виховання.  

На науково-теоретичній конференції «Військово-патріотичне виховання 
української молоді на початку ХХ століття» цікавими були учнівські 
виступи: «Стрілецьке товариство «Січ» та його головна мета», «Формування 
витривалості, сили волі у стрілецькому товаристві «Січ», «Історія створення 
молодіжного товариства «Сокіл» «Розвиток моральних, духовних, 
патріотичних, фізичних якостей членів «Пласту». Ця конференція показала, 
що молодь цікавиться історією, особливо не дуже відомих її сторінок і 
школярі прагнуть продовжити традиції фізичного гурту  козаків, бути 
оборонцями національних прав України.  

Патріотизм – це складне й багатогранне формування особистості, її 
усвідомлення причетності до народу, нації, етносу й спонукає особистість до 
національного самоздійснення.  

Ми визначили основні критерії сформованості патріотичних почуттів у 
дітей: серед них – це рівень розвитку національної самосвідомості, що 
проявляється у ставленні особистості до рідної землі, рідного краю. За його 
допомогою простежується наявність таких почуттів, як любов до рідного 
дому, свого місця народження, родини, рідної природи, земляків.  

Другим важливим критерієм оцінки ефективності сформованості 
патріотичних почуттів є ставлення учня до етносу, нації, українського 
народу. Саме цей критерій дає змогу нам побачити наявність чи відсутність 
національно-патріотичних рис особистості.  

Третім критерієм є визначення рівня сформованості національної 
самосвідомості особистості у ставленні до України, розбудови Української 
держави.  

Учні старших класів добре усвідомили істину, яка полягає в тому, що 
український народ без своєї держави приречений на загибель.  

Висновком цього буде те, що, усвідомлюючи роль Української держави в 
житті народу, кожен учень буде прагнути виховувати в собі державотворчу 
функцію.  

Провівши анкетування, тестування, рангові листи, ми переконалися в 
тому, що українознавство формує патріотичне ставлення підростаючого 
покоління до рідної природи, ідентифікує себе українським народом, 
розділяє його долю, сповідує національну ідею, підтримує зусилля 
демократичних сил на об’єднання суспільства в ім’я  економічного й 
духовного зростання Української держави.  

Дуже важливо, що школярі дорожать моральними цінностями свого 
народу, намагаються їх наслідувати, вони мають глибокі знання з освітньої й 
культурно-історичної спадщини українського народу, пишаються 
українською мовою, має достатні знання в галузі української народної 
пісенної культури. Дотримуються народних традицій, звичаїв, обрядів.  
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Прикрим було те, що 25% учнів штучно ізолюють себе від національної 
культури, характерні утриманські настрої у ставленні до рідних, примирене 
ставлення до антиукраїнських, антидержавних проявів, вважають себе 
причетними до української нації, але гордості від цього не відчувають, 
народних традицій, звичаїв не дотримуються.  

Отже, застосовуючи дані критерії можна встановити, що патріотичні 
почуття проявляються через почуття любові до народу, України і спрямовані 
на її розбудову. Уроки українознавства дають можливість формувати 
патріотичні почуття особистості, її відданість Батьківщині.  

Ця навчальна дисципліна дає найбільше можливостей для формування 
українського національного характеру, патріотичних почуттів, усвідомлення 
закономірностей життєдіяльності індивідума, уміння застосовувати набуті 
знання в навчанні, у побуті, бути освіченою людиною.  

 
 
 

Копосов П.Г. (Біла Церква) 
 

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ  
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УРОКУ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 
У статті досліджується ігрова діяльність у структурі особистісно 

орієнтованого уроку української мови. Автор переконаний, що розроблена 
ним система навчально-пізнавальних ігор для уроків української мови 
допоможе успішно вирішувати важливі освітні завдання. 

 
Модернізація освіти, впровадження в ній нових наукових парадигм і 

трансформацій вимагає глибокого осмислення нашого суспільного буття в 
контексті основної суперечності сучасної цивілізації. Ця суперечність 
полягає в тому, що політично й економічно зручна для міждержавних і 
міжконтинентальних корпоративних зв’язків глобалізація, наводить свій 
глобальний світопорядок, нівелюючи національно-культурні особливості 
економічно менш розвинених народів, накладає на них духовну колонізацію 
і веде їх до національного самознищення, небуття. Результати такого впливу 
на українське національне життя вже помітні навіть неозброєним оком з 
того, яку музику слухає наша молодь, що дивиться у кінотеатрах, як 
одягається, яким моральним цінностям надає перевагу. 

Це ще раз і в котре сучасність ставить перед національною освітою 
нагальну вимогу створити всі ідеологічні й економічні умови та передумови, 
дидактичну систему й ефективні методики виховання молоді (від немовлят 
до повноліття) з тим, щоб формувати покоління українців, здатних за умов 
неминучої глобалізації до прогресивного національного поступу. У зв'язку з 
цим зростає роль особистостей у кількох аспектах: як творців соціуму і 
соціальних систем, що творяться і розвиваються інтелектом особистостей; як 
носіїв культурно-історичної пам’яті етносу, що надає перспективу розвитку 
нації; як громадян, що формують і забезпечують існування держави; як 
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антропологічних самоцінностей, безмежно багатих у самотворенні і 
самопізнанні, самореалізації і саморозвитку; як індивідуумів, унікальних і 
неповторних1. 

Традиційна педагогіка у розробках методів навчання й виховання не 
враховувала специфіки соціального середовища, у якому формується й 
цілісно розвивається дитина, ігнорувала особливості взаємодії в системі 
«предметно-соціальне довкілля – підростаюча особистість», не брала до 
уваги вікових можливостей дитини у сфері її соціальних відносин. Таким 
чином, не було задіяно особистісний компонент у науково-педагогічному 
пізнанні, що є основним симптомом «бездітної» педагогіки, у чому їй 
докоряють і понині.  

Така науково-дослідна ситуація загальмувала продуктивне розв'язання 
проблеми створення активних навчально-виховних методів, за яких школяр 
є суб’єктом активної пізнавально-творчої діяльності в процесі сумісного 
(разом з педагогом) розв’язання різноманітних освітніх завдань. 
Співробітником дитини в її самозміні, самовихованні, самоосвіті має стати 
педагог. Тільки в такій педагогіці співтворчості дітей і дорослих можливе 
особистісне зростання учнів і вчителів2. 

Особистісний підхід у системі освіти передбачає реальну переорієнтацію 
роботи педагогів на розвиток не окремих сторін особистості, а всієї системи 
психічних властивостей учня – здатності до спілкування, сфери 
спрямованості (стійких інтересів, потягів, ідеалів), адекватних рис 
характеру, самосвідомості, досвіду як системи необхідних для життя та 
професійної діяльності знань, умінь, навичок, інтелектуальних здібностей, 
психофізіологічних властивостей. 

Формування особистості має здійснюватися завдяки участі учнів у 
системі діяльностей різного типу. Йдеться про діяльність спілкування 
(комунікативну, організаційну тощо); планування майбутнього; формування 
адекватних рис характеру; самопізнання, самовиховання, саморегуляції, 
самореалізації; власне, навчальну діяльність – засвоєння необхідних знань, 
умінь, навичок; інтелектуальну, пізнавальну та перетворюючу діяльність; 
діяльність із відпрацювання адекватного індивідуального стилю тощо. Ці 
види діяльності організовуються і здійснюються у відповідних до вікових та 
індивідуальних можливостей учнів формах – ігровій, творчій, трудовій, 
діалоговій та груповій, тренувальній, у формі вправ тощо3. 

Це таке багатогранне, багатомірне, глибоке психологічне поняття 
людської особистості має завдячувати за свою феноменальність мові. 
Відомий психолог О.О. Леонтьєв місце особистості визначив як неуникний 
констант людського буття: «Між образом світу і реальною людиною стоїть 

                                           
1 Мацько Л. Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу // Проблеми 

формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів // Збірник наукових 
праць. – Рівне, 2006. – 344 с.  

2 Кремінь В. Педагогічна наука: час методологічної рефлексії // Педагогіка і психологія. – 
1998. – № 2. – С. 9-15. 

3 Психологія: Підруч. / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. 
Ю.Л. Трофімова. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000. – 558 с.  



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 66

особистість»1. Зв'язок між мовою й особистістю О.О. Леонтьєв визначив так: 
«…мова є перш за все мова особистості»2, тобто без мови немає особистості, 
як і мова не існує поза особистістю. 

Останнім часом лінгводидакти активно розробляють проблему 
формування мовної особистості. Звернемо увагу на ті складники мовної 
особистості, які є важливими нині в контексті лінгводидактичних і 
лінгвометодичних запитів сучасної української мовної освіти. Передусім, 
це: 

мовнокомунікативні суспільні запити, мотиваційні потреби і досконалі 
компетенції; 

ґрунтовні мовні знання і мобільність їх використання; 
мовна свідомість і усвідомлення учнями себе мовними українськими 

особистостями; мова є для кожної особистості справою національно-
культурного самовизначення; 

національна культуровідповідність мовної особистості; знання концептів 
і мовних знаків національної культури; 

мовна здатність і мовна здібність; мовне чуття, мовний смак; 
усвідомлена естетична мовна поведінка; мовна стійкість. 
Безсумнівно, що мовна особистість – це узагальнений образ носія мовної 

свідомості, національної мовної картини світу, мовних знань, умінь і 
навичок, мовних здатностей і здібностей, мовної культури і смаку, мовних 
традицій і мовної моди. В. Карасик вважає основними аспектами вивчення 
мовної особистості ціннісний (аксіологічний), пізнавальний (когнітивний) і 
поведінковий та виділяє й описує соціолінгвістичні дискурси, зокрема і 
педагогічний, характеризує комунікативні інтерпретації, стратегії та мовні 
жанри, дефініції, інтерпретації, прецедентні тексти, дискурсивні фрази 
(звертання, етикет, зауваження, коментар тощо)3.  

В українському педагогічному дискурсі досі залишається 
лінгводидактичною проблемою аксіологічний аспект формування мовної 
особистості, який розкриває її ціннісно-оцінні орієнтації у виборі мови 
спілкування, часто, на жаль, не на користь української мови. Серед 
українських учнів і студентів поширений мовний нігілізм, нерозуміння 
мовної природовідповідності етнічній особистості, байдужість до свого 
майбутнього і, відповідно, відсутність програм та перспектив власного 
мовного розвитку і вдосконалення. Частина української молоді ніяк не може 
позбавитися синдромів російської мовної вищовартості, а української – 
меншовартості, синдромів, породжених столітнім лінгвоцидом української 
мови, заборонами й обмеженнями та безкінечним возвеличенням російської 
мови в Україні4.  

                                           
1 Леонтьев А.А. Психолингвистика и личность // Основы психолингвистики. – М.; СПб., 

2003. – С. 280.  
2 Там само. – С. 282. 
3 Карасик В. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М.: Гнозис, 2004. – С. 22. 
4 Дзюба І. Чи усвідомлюємо національну культуру як цілісність? // Дзюба І. З криниці літ. – 

К., 2001. – Т. II.  
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Мова є одночасно явищем індивідуальним і соціальним, обслуговує 
кожну окрему людину і все суспільство. Вона спрямована як у внутрішній 
світ людини, її психіку, так і в зовнішній світ природи й людських взаємин. 
На ґрунті мови й конкретно-чуттєвого досвіду людина зростає як 
особистість. Той, хто прагне досягти успіху в житті, "створити себе", 
неодмінно має використати для цього можливості мови. 

Між рівнем освіченості, загальної культури і рівнем мовної культури 
людини існує чітка співмірність і залежність. Цілеспрямованість на 
інтелектуальне зростання, творчий пошук, духовні устремління вимагають 
від кожної молодої людини інтенсивного вивчення мови, оволодіння 
лексиконом, виражальними засобами, бо мова є засобом інтелектуально-
культурних досягнень і способом їх презентації в суспільстві1. 

Повернутися до народних традицій, народної творчості, зберегти 
національну ментальність, активно впроваджувати національне виховання в 
школі, прививати любов до рідної мови педагогам буде досить важко, якщо 
вони не усвідомлять цінностей ігрової народної традиції. 

Українські фольклорні ігри та творчі ігри самих дітей належать до 
найефективніших виховних засобів народної педагогіки. Користуючись 
творчими і фольклорними іграми як засобом етнопедагогіки, народ урахував 
фундаментальну закономірність природного розвитку дитини – вона 
розвивається у власній діяльності як цілісність з усіма її властивостями. 
Змістова та видова багатоманітність ігор у культурі українського народу є 
способом забезпечення цієї цілісності і свідченням того, що ігрова діяльність 
філогенетично детермінована всім розвитком українського етносу. За своєю 
природою вона спрямовується на формування та вдосконалення сутнісних 
характеристик індивіда як національної одиниці. На основі природних для 
етнопедагогіки ігор пізніше стали створюватися різноманітні ігри виховного, 
загальнорозвивального та навчального характеру2. 

Мова – стержень фольклорних ігор – акумулює в собі архетипи, або 
слова-знаки народної культури – багатозначні поняття-символи, яким 
надається роль своєрідного засобу передавання інформації прийдешнім 
поколінням про колективне минуле. Архетипи пов'язані з національною 
ментальністю. Остання розглядається як «психологічне оснащення», 
глибинний рівень колективної і водночас індивідуальної свідомості, 
специфічний спосіб сприйняття і роз'яснення нацією свого внутрішнього 
світу й зовнішніх обставин залежно від історично сформованої 
етногенетичної пам’яті3.  

Фольклорні ігри є своєрідним середовищем збереження національних 
архетипів. Мовний компонент фольклорних ігор включає значну кількість 

                                           
1 Мацько Л. Аспекти мовної особистості  у проспекції педагогічного дискурсу // Проблеми 

формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів // Збірник наукових 
праць. – Рівне, 2006. – 344 с. 

2 Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному навчально-виховному 
процесі. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2003. – 272 с.  

3 Азаров Ю.П. Игра и труд. – М.: Знание, 1973. – 48 с.  



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 68

слів, які репрезентують національний менталітет. Вербалізований архетип 
існує у свідомості як образ, що має кодове значення. 

Отже, вербальний компонент фольклорних ігор є своєрідним кодом, що 
викликає в дітей образи символічного значення. Вони сприяють прилученню 
дитини до світу народної духовної культури, оскільки народний менталітет з 
його високим ступенем семіотичності вводить матеріальні предмети у світ 
духовних сутностей1.  

Вже досить тривалий час педагогіка почала залучати до навчання ігрові 
методи. Спочатку ігрова методика навчання сприяла вихованню та навчанню 
дошкільників (Ф. Фребель, М. Монтесорі, С. Русова, Е.В. Проскура, 
Л.А. Шибицька, Н.В. Кудикіна та ін.). Наступним кроком було 
впровадження ігрових методів у навчально-виховний процес початкової 
школи, особливо актуальним це питання стало після впровадження початку 
вступу до школи шестирічних дітей (В.О. Сухомлинський, 
Ш.О. Амонашвілі, О.Я. Савченко, В.В. Воліна, Н.І. Підгорна, 
Г.М. Самойлик, Г.С. Кошляк, С.П. Логачевська, О.Я. Митник, М.І. Кальчук 
та ін.). Надалі ігрові методи навчання почали займати міцні позиції у 
старшій школі та на теренах професійної освіти. 

Методичне значення навчально-пізнавальної гри полягає в тому, що вона 
дає змогу створити між учителем і учнями особливі взаємини довірливості, 
як певну форму приємної й корисної діяльності. Гра допомагає прояву сфер 
обдарованості учнів. Звернення вчителів до гри у навчальному процесі 
пояснюється тим, що в ігровій ситуації завдяки моменту умовності легко 
створюється атмосфера вільного спілкування. Інший бік ігрової ситуації 
полягає в тому, що мовлення учнів оцінюється не за побічними критеріями 
(швидкість мовлення, кількість і характер помилок, кількість реплік тощо), а 
за комунікативним ефектом. Керуючи навчально-пізнавальною діяльністю 
учнів під час гри, учитель коментує помилки, пропонує свої варіанти реплік, 
підказує тактичні ходи, словом, залишається викладачем, але основним 
критерієм діяльності учнів є успіх (або неуспіх) під час комунікації. 

Крім реалізації комунікативної функції під час гри впроваджується і 
дидактична функція діяльності вчителя, яка сприяє емоційному й 
інтелектуальному розвиткові обдарованих дітей. У початкових класах, 
враховуючи вікові особливості учнів, їх досить нестійку довільну увагу, 
швидку втомлюваність, а в той же час високу рухливість і активність, 
доречно проводити ігри з елементами танцю, пісні, швидких рухів тощо2.  

Гра найбільш освоєна дітьми діяльність. З неї вони отримують зразки для 
вирішення нових життєвих завдань, що виникають у пізнанні, праці, у 
художній творчості. Тому опора на гру (ігрову діяльність, ігрові форми, 
прийоми) – це найважливіший шлях включення дітей у навчальну роботу, 

                                           
1 Никитина С.Е. О концептуальном анализе в народной культуре // Логический анализ 

языка. – М., 1991. – С. 117-123. 
2 Федорова О.В., Бойко В.О. Педагогічне керівництво навчально-пізнавальною діяльністю 

обдарованих дітей // Вісник Житомирського педагогічного університету. – Житомир, 2000. – 
№ 2. – С. 40-42.  
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спосіб забезпечення емоційного відгуку на виховні впливи і нормальних (без 
перевантажень) умов життєдіяльності1.  

Навчання, що здійснюється на засадах творчості, сприяє створенню для 
кожної дитини індивідуально-оптимальних умов для саморозвитку, 
самовиховання, культурного і соціального самовизначення та самореалізації. 
Творчі, зокрема, ігрові форми пізнавальної діяльності забезпечують 
плекання дитини як людини самобутньої, з неповторною індивідуальністю, 
ініціативної та активної в приватному й соціальному житті. 

Гра спирається на суб’єкт-суб’єктні відносини і, природно, передбачає 
демократичність стосунків між її учасниками. У процесі ігрової діяльності 
всі мають рівні права на виявлення активності.  

Гра упродовж філогенетичного розвитку людини накопичила в своєму 
арсеналі і певні способи забезпечення рівності всіх і кожного. Так, від діда-
прадіда в ігровому середовищі її ведучий визначається на засадах 
справедливості у тій формі, як її бачать діти – лічилкою, жеребкуванням або 
іншими, визнаними всіма, хто бере участь у грі, способами. Відомо, що 
авторитарний учитель не погодиться з тим, що він не вищий за учня. За 
таких умов гра якнайменше запроваджується у навчальний процес. 

Гра є реальним фактором демократизації стосунків «учитель-учень». Для 
цього вчитель має позбутися традиційної позиції «над дитиною» і власними 
ігровими діями це підтверджувати2. 

Технологія особистісно орієнтованої освіти спирається на таку діяльність 
дитини, що сприймається нею як особистісно цікава. Тому важливим 
дидактичним завданням педагога є створення особистісно значущих 
ситуацій у житті дитини. Ця ситуація має такі характеристики: 

вона діалогічна; 
контекстуальна (ставиться в контексті дитячої діяльності); 
виконується вільно і творчо.  
В ігровій діяльності присутні всі ці характеристики. Тому особистісно 

орієнтований процес навчання має мати значною мірою ігровий характер (у 
плані не розваги, а творчості, змагання, уміння перемагати себе)3. 

Ігрова діяльність характеризується багатовимірністю впливу на формування 
особистості – з нею пов'язується трансформація психічних процесів, 
удосконалення пізнавальної діяльності, розвиток соціальних якостей і форм 
поведінки, здатності дитини до творчості. Як свідчать останні наукові 
дослідження, гра тісно пов'язана з розвитком базових засад особистості – вона є 
такою формою творчості, що реалізує сутнісні здібності й потреби людини. 
Означені чинники мають враховуватися у визначенні розвивально-виховного 
впливу гри, її функцій у навчально-виховному процесі початкової школи4. 

                                           
1 Газман О.С., Харитонова Н.Е. В школу с игрой: книга для учителя. – М.: Просвещение, 

1991. – 96 с. 
2 Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному навчально-виховному 

процесі. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2003. – 272 с. 
3 Теория и практика личностно ориентированного образования «Круглый стол» // 

Педагогика. – 1996. – № 5. – С. 72-80.  
4 Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному навчально-виховному 

процесі. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2003. – 272 с. 
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Традиційне педагогічне спілкування створює значну дистанцію між 
педагогом та учнями, воно передбачає досить жорсткий розподіл ролей між 
ними. Невимушеність комунікації та партнерські стосунки між педагогом та 
учнями можна сприйняти як хід назад – до особливостей спілкування з 
дітьми дошкільного віку. Насправді ж ідеться не про повторення 
«дитсадкової» манери спілкування, а про те, щоб позбутися емоційної 
скутості, притаманної традиційній манері ведення уроку.  

Манера ігрового педагогічного спілкування руйнує консервативні 
підходи. Спільна діяльність педагога і дітей, а також самих дітей стимулює 
їхню творчу активність. Через стадію діалогу з партнером відбувається 
формування внутрішніх діалогів, рефлексивних механізмів мислення1.  

Як було зазначено вище, ігрова діяльність створює оптимальні умови для 
засвоєння мовних знань та мовленнєвих умінь. Завдання учителя – створити 
таке ігрове середовище, яке б значно стимулювало пізнавальний, 
розвивальний та виховний процеси.  

Розвиток мовлення людини, виховання мовленнєвої культури, культури 
спілкування, формування мовної особистості багато в чому залежить від 
мовленнєвого середовища.  

Під мовленнєвим середовищем, як вважає А. Богуш, потрібно розуміти 
сукупність сімейних, побутових, соціально-педагогічних неорганізованих і 
цілеспрямованих умов спілкування дитини в системах «дорослий (батьки, 
родичі, вихователь, учитель) – дитина», «дитина – дорослий», «дитина – 
дитина». 

Мовленнєве середовище, що оточує дитину, за своїм впливом на 
розвиток мовлення може бути стихійно-нестимульованим, стимульованим і 
актуальним. Стихійно-нестимульованому мовленнєвому середовищу 
властива пасивна мовленнєва взаємодія. Дитина сприймає мовлення 
дорослих і всіх мовців цього середовища таким, яким вона його чує, 
мовлення, притаманне саме цій мовленнєвій спільності. Дитина відчуває 
його вплив опосередковано в процесі щоденного спілкування в сім’ї, у 
соціумі (у дворі, з друзями, у дошкільному закладі, у школі тощо). 

Стимульоване мовленнєве середовище – це організований процес 
навчання мови і розвитку мовлення на різних вікових етапах у навчальних 
закладах різного типу, що супроводжується педагогічно стимульованою 
мовленнєвою взаємодією педагога й учнів. 

Актуальне мовленнєве середовище – це максимально активна ініціативна 
взаємодія дитини з іншими учасниками спілкування. 

Ефективний вплив мовленнєвого середовища дитини на її мовлення буде 
тільки за наявності розвивальної функції цього середовища. 

Розвивальне мовленнєве середовище – це потенційні можливості 
позитивного впливу різноманітних факторів у їх взаємодії на мовленнєвий 
розвиток дитини і формування мовної особистості. Розвивальний потенціал 
може мати як стихійне, так і організоване мовленнєве середовище. Це 

                                           
1 Красновський В. До знань – через радість пізнання // Рідна школа. – 2004. – № 11. – С. 16-

18. 
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залежить насамперед від якості мовлення, культури мовлення та мовної 
особистості мовців, які оточують особистість, з якими вона постійно 
спілкується, та інших стимульованих факторів.  

Стимульованими факторами створення активного мовленнєвого 
середовища для дітей усіх типів навчальних закладів можна назвати такі: 
забезпечення навчального процесу програмами, новітніми підручниками, 
різноманітним мовно-дидактичним матеріалом; інформаційно-технічними 
засобами навчання; застосування інноваційних технологій навчання мови 
тощо1.  

Але насамперед необхідно визначити чіткі цілі мовної освіти школярів. 
На думку К.Д. Ушинського, таких цілей є три. «Навчання дітей вітчизняної 
мови має три мети: по-перше, розвинути в дітей ту природжену душевну 
здібність, яку називають даром слова; по-друге, ввести дітей у свідоме 
володіння скарбами рідної мови і, по-третє, добитися, щоб діти засвоїли 
логіку цієї мови, тобто її граматичні закони в їх логічній системі. 

Ці три мети досягаються не одна після другої, а разом»2.  
Не менш важливим питанням є вибір засобів навчання на уроках рідної 

мови.  
Одну з важливих особливостей методики навчання на уроках граматики 

В.О. Сухомлинський характеризує тим, що вивчення матеріалу на них 
органічно зливається з розвитком, поглибленням, поступовим закріпленням 
знань. На думку вченого, неможливо виділяти на вивчення кожного правила 
чи розділу з граматики стільки-то годин і вивчати їх тільки протягом цього 
часу: у тих вчителів, які так діють, учні неграмотні. Це Василь 
Олександрович радив здійснювати поступово, протягом тривалого часу. Від 
осмислення до вивчення, запам’ятовування. Правила діти заучують, але 
припускаються багатьох помилок. Причина полягає в тому, що заучування 
правил учителі вважають знанням їх. «Знати граматику, – підкреслював 
вчений, – це не означає завжди пам'ятати правила. [...] Знати граматичне 
правило означає осмислити його на численних фактах живої мови, до того ж 
не відразу, не на одному уроці, а поступово»3.  

Дослідження психологів, дидактів, досвід педагогів-практиків 
переконливо доводить, що включення ігрового компонента до навчально-
виховного процесу значно підвищує рівень стимульованості мовленнєвого 
середовища в процесі оволодіння мовними знаннями та мовленнєвими 
уміннями.  

На нашу думку, цілісне мовленнєве середовище синтезується з системи 
окремих стимульованих ситуацій, що активізують пізнавальний та 
мовленнєвий процеси. До таких стимульованих ситуацій можна віднести й 
ігрові мовленнєві ситуації.  

                                           
1 Богуш А. Витоки розвитку мовної особистості: мовленнєве середовище і слово педагога // 

Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів // Збірник 
наукових праць. – Рівне, 2006. – 344 с.  

2 Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: У 2-х т. – К.: Рад. школа, 1983. – Т. 1. – С. 217. 
3 Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5-ти т.– К.: Рад. школа, 1976-1977. – Т. 5. – С. 227. 
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Усі уроки української мови, читання, навчання грамоти містять цілісні 
ігрові сюжети, усі етапи уроку містять ігрові зв'язки, до кожного етапу уроку 
підібрані оптимальні ігрові форми1. 

На уроці навчання грамоти виділення звуків у слові відбувається за 
допомогою загадки, кросворда. Матеріал до цих ігрових завдань добирається 
такий, щоб включати його у зв’язне мовлення, розширювати словниковий 
запас. 

Розгадати кросворд 
1. Письмове оголошення  про виставу,  концерт. (Афіша) 
2. Велика красива будавля. (Палац)  
3.  Великі муровані ворота. (Брама) 
4.  Огляд військ. (Парад)  
5. Круглий майданчик у цирку, де виступає артист. (Арена)                            
Використайте слова із кросворда у цій розповіді 
У казкове королівство мав приїхати цирк. Король наказав скрізь повісити 

яскраві оголошення (афіші). Готуючись до зустрічі, він також наказав 
красиво прибрати свій прекрасний (палац). Коли сторожа оголосила про 
приїзд артистів, то для них відкрили центральну (браму). На початку вистави 
всі артисти красиво прокрокували перед глядачами (парад).  

Фрагмент уроку читання у 2 класі. 
Читання вірша Платона Воронька 
Вчитель. 
Рід, родина, родичі, рідня –  
З цих слів починаються наші знання. 
Земля наша  рідна нас вберігає, 
Синами і доньками своїми вважає. 
Вчитель. Подумаймо, що і кого можна назвати рідним. 

(Велосипед, лікаря, вчителя, свій дім, 
своє місто, сусідів, родичів, школу, 
Батьківщину). 

– Не забувайте, будь ласка, стежки до 
рідних і допоможіть її знайти за допомогою 
цих слів. 

Спитали                               земля 
Відповідає                            землі 
Найкраща                            в журавля 

   До рідної                             журавель 
Вчитель. До нас на урок завітали нові гості.  
Учні інсценізують вірш Платона Воронька. 

Облітав журавель 
Сто морів, сто земель. 
Ми спитали в журавля: 
– Де найкращая земля? 
Журавель відповідає: 

                                           
1 Копосов П.Г. У рідній школі рідне слово // Початкова школа. – 2006. – № 9. –  С. 9-10. 

1А     
2 А    
3  А   
4   А  
5    А 
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– Краще рідної немає! 
Вчитель. Чи зрозуміли, яка земля найкраща? А для вас яка земля є 

рідною? Уявіть, що ви надовго поїхали в інший край, що ви будете згадувати 
з того, що вас оточувало раніше? 

Вчитель. Давайте клас перетворимо на два журавлині ключі і читаючи 
поперегукуємось. Перший ключ запитуватиме, а другий – відповідатиме, а 
потім поміняємося ролями. Похвалімо один одного: 

Курли, курли – здоровенькі були. До рідного краю долетіти змогли. 
З'явилися нові підходи і до створення підручників та посібників. 
Виходячи з того, що підручник – своєрідна модель процесу навчання, 

назріла потреба створення таких навчальних книжок, які б повноцінно 
реалізували ідеї особистісно орієнтованого навчання. 

Актуальними є наступні фактори психічного розвитку молодшого 
школяра, які суттєво впливають на побудову підручників та посібників для 
початкової школи: 

здатність до наслідування; 
домінування наочно-образного мислення; 
підвищена емоційність; 
нестійка увага; 
тяжіння до ігрової діяльності; 
схильність до механічного запам’ятовування; 
здатність до фантазування та ін.1 
Ігрові моделі посібників та системи різноманітних ігрових завдань, 

розроблені нами, дають змогу ефективно втілювати ці дидактичні вимоги у 
мовному вихованні та мовленнєвому розвитку молодших школярів. 
Пропонуємо для прикладу фрагмент посібника з української мови, на 
матеріалі якого відбувається знайомство з поняттями «слова – назви 
предметів», «слова – назви ознак», «слова – назви дій». В кожному розділі 
посібника ми намагалися гармонізувати засвоєння елементарних мовних 
знань та формування на їх основі мовленнєвих умінь2. 

Розгадати кросворд 
1. Із здоров'ям погано? Мерщій набери 
На телефоні номер «03».  
Він у халаті білім 
мчить у швидкім автомобілі. Хто?_____.  
2. Перш ніж слухать, 

лікувать, полегшувати муки, 
Він іде одразу мити з милом 

чисто (що?)______. 
3. Зміряє температуру, 

подивиться у горло.  

                                           
1 Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: психолого-педагогічні основи побудови // 

Початкова школа. – 2003. – № 10. – С. 39-43.  
2 Ющук І. Роздум про мету викладання рідної мови в школі // Дивослово. –  2004. – № 9. – 

С. 10-14. 
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І тоді він вже лише рецепт потрібний (що зробить?)_______. 
4. Ліки п’ють – вони (які?)__________. 
5. Якщо скрививсь – то ще й (які?)____. 
(Гіркі, випише, лікар, рідкі, руки) 
Відгадати загадку    
Запитав комар шуліку: 
–Де дістати можна ліки? 
–Цей будинок недалеко, називається______. 
                                                        (Ігор Січовик)     
Доповнити вірш потрібними словами 
ЗЕЛЕНА АПТЕКА 
Аптека зелена, зелена аптека! 
Від тебе і мене вона не _______. 
Зелена аптека лежить навкруги: 
Зелені горби і зелені (що?) _______. 
Зелені сади, і ліси, і поля — 
Уся наша рідна, квітуча (що?) _______. 
Зелена аптека — це трави і квіти,  
Що в кошик збирають дорослі і (хто) ______. 
                                                  (Грицько Бойко) 
 (Земля, луги, діти, далеко)                                                                                                
Довідка ЕТИМОЛОГІЧНОГО словника 
Познайомтесь із походженням слова АПТЕКА 
Слово до нас прибуло через гори. 
На своїй батьківщині було лиш_______. 
Греки, римляни і німці, й сусіди поляки, 
Вам за слово українці щиру шлють_________. 
Дайте відповіді на запитання: 
1. Що означало слово АПТЕКА у греків? 
2. З мови яких народів слово потрапило до нас? 
Спробуйте скласти рецепт із народних прислів'їв. Домалюйте 

відповідну кількість росинок до другої частини речення. 
Ранкова роса – О                                роса очі виїсть. 
Ранкові пташки росу п’ють, О О            краща од вівса. 
Поки сонце зійде,  О О 

О                     а пізні – 
сльози ллють, 

– Як ви можете 
пояснити 
значення цих 
прислів’їв? 

Робота над текстом 
Тарасик прокинувся, а в хаті – нікого. У вікно золоті промінці снуються. 

Він захотів на росу. Хто по росі босоніж бігає, той міцний буде. Так дідусь 
Матвій казав. 

                                                                                          (За В. Чухлібом) 
1.   Яке із прислів’їв можна взяти заголовком до тексту? 
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2.   Що замінить роса хворобливому Тарасику? 
3.   Як ви піклуєтеся про власне здоров’я? 
– Знайдіть у тексті слова, які відповідають на питання «хто?», «що?», 

«який?», «що робити?».  
Рідну мову учні мають сприймати не просто як звичайний шкільний 

предмет, а як неоціненний духовний скарб, виплеканий, збережений і 
переданий нам сотнями попередніх поколінь, як частину свого єства. Рідна 
мова – не іноземна, саме володіння якою – це вже досягнення. Рідна мова – 
тонкий, відшліфований віками, прилагоджений саме до цього, а не іншого 
середовища й менталітету інструмент мислення, інструмент пізнання 
таємниць навколишнього світу. Шанобливе ставлення до рідної мови 
закладається якщо не в сім’ї, то в школі. Для цього уроки рідної мови мають 
давати дитині радість і задоволення від пізнання невичерпних глибин і 
тонкощів слова, від самовдосконалення й самоутвердження і ні в якому разі 
не асоціюватися з нудними, нерідко написаними суконною мовою 
правилами. По-друге, правила діти мають по можливості виводити самі 
(зрозуміла річ, під керівництвом і за підказками вчителя) на основі 
спостережень, а не діставати їх у готовому вигляді. Правила не привносяться 
в мову, вони випливають з неї.  

Треба пам'ятати, що дитина прагне до утвердження свого Я. Якщо ж ми 
накидаємо школяреві готове правило, йому стає нецікаво, це пригнічує його, 
бо цим ми позбавляємо радості відкриття, відлучаємо від інтелектуальних 
зусиль, ігноруємо його можливості як індивіда. І зовсім інакше почувається 
дитина, коли сама доходить істини – це дає задоволення, тим вона 
самостверджується, у ній зароджується самоповага. І, зрештою, у навчанні 
важливе не знання, а розуміння. З розуміння формуються правильні й міцні 
знання. Якщо учень не осягає структури явища, не бачить у ньому 
закономірностей, то марне все його навчання. Не правило саме по собі має 
значення, а усвідомлення його змісту, його суті, його зв'язку з реальним 
явищем. Третім основним завданням шкільного курсу рідної мови є розвиток 
мовлення учнів, яке слід нерозривно пов'язувати з розвитком мислення. 
Мовлення без мислення – це пустопорожнє говоріння, а мислення без 
мовлення – нереальне1. 

Кожен наш урок мови розпочинається хоровим психологічним 
налаштуванням на урок: 

Ми урок розпочинаєм  
Словом вдячним мові. 
Ні від кого не ховаєм 
До неї любові. 
Хтось із учнів зачитує один із віршів про мову В. Терена, О. Олеся, 

П. Осадчука та ін. 
Кожен урок має етимологічну ігрову хвилинку.  
                                СНІЖИНКИ 

                                           
1 Ющук І. Роздум про мету викладання рідної мови в школі // Дивослово. – 2004. – № 9. – 

С. 10-14. 
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Допоможіть Снігурці скласти вірш 
Закрутилися сніжинки,               На ялинці, що у полі  
Як метелики прудкі,                  Блискає сніжок,         
Прилетіли до ______                 Під ялинкою _____ 
Й почепились на ______.            Білий______. 
                                                                  (Катерина Перелісна) 
 (Гілки, килимок, ялинки, навколо). 
Відновіть народну прикмету 
Сніг, високий, кличе, глибокий, врожай. 
Походження та значення слова 
В шапках із срібла всі дерева, 
Неначе принци благородні. 
 А он ялинка – королева,  
В короні срібній теж сьогодні. 
Слово «шапка» потрапило в нашу мову з татарської. В татарській мові 

воно вимовлялося «шапа». В Росії словом шапка спочатку називали лише 
корону, потім ним почали називати теплі головні убори. 

Крилаті вислови 
Поставте відповідні цифри на шапці і ніжці грибочка і прочитайте 

пояснення вислову. 
1. Братися за шапку –                            відчувати пошану до людини. 
2. Знімати шапку –                                не можна приховати поганого 

вчинку. 
3. На злодієві шапка горить —              збиратися додому. 
Необхідно забезпечити привабливість змісту навчального предмета 

«Рідна мова» для учнів, належний його виховний і розвивальний потенціал. 
Для цього треба, щоб у свідомості учнів утверджувалися високовартісні 
якості української мови, зокрема її естетична цінність, щоб опанування 
мовної системи поєднувалося із збагаченням мовлення учнів новими 
лексемами, фразеологізмами, крилатими висловами, граматичними і 
стилістичними засобами, внаслідок чого учні відчували б, що навчання дає 
реальні плоди, які виявляються в удосконаленні мовленнєвої здатності, 
розвитку мовного чуття1. 

На нашу думку, розроблена нами система навчально-пізнавальних ігор 
для уроків української мови допомагає успішно вирішувати ці освітні 
завдання.  

 
 

 
 
 
 
 

                                           
1 Скуратівський Л. Мотив як рушійна сила пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення 

мови // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 2-4.  
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Мицик Л. (Ніжин) 

 
ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ  
ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  
ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ 

 
У статті визначаються ключові завдання щодо модернізації змісту 

вищої освіти України в контексті Болонського процесу: модифікація 
освітньо-професійних програм відповідно до вимог кредитно-модульної 
системи навчання, система заходів щодо оволодіння  студентами однією-
двома іноземними мовами, оптимізація співвідношення між часом 
аудиторного і самостійного навчання студентів. 

 
Реалізація курсу України на інтеграцію у європейський освітній та 

науковий простір вимагає модернізації її освітньої діяльності з урахуванням 
європейських вимог щодо якості підготовки фахівців, відповідності 
європейському ринку праці, мобільності, сумісності кваліфікації на етапах 
підготовки до ВНЗ та після його закінчення, конкурентоспроможності 
Європейської системи освіти на світовому ринку освітніх послуг. 

Вирішальну роль у забезпеченні цих вимог відіграє модернізація змісту 
вищої освіти. Особливості модернізації вищої освіти України є предметом 
цілого ряду новітніх досліджень1. Більшість авторів доходять висновку, що 
першочерговим завданням є формування нормативно-правової бази вищої 
освіти, яка б відповідала європейським стандартам і водночас захищала 
національні освітні й культурні цінності. Впровадження кредитно-модульної 
системи ввійшло в суперечність з чинними на сьогодні Галузевими 
стандартами вищої освіти (ГСВО), тому постає проблема модифікації 

                                           
1 Беляева А.П. Интегративно-модульная педагогическая система профессионального 

образования. –  СПб., 1997. – 226 с.; Болонський процес у фактах і документах / Упоряд. 
Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. – К.; Тернопіль: Вид-во 
ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с.; Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посіб. / За 
ред.. В.Г.Кременя. – Тернопіль, 2004. – 384 с.; Журавський B.C., Згуровський М.З. Болонський 
процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К., 2003. – 200 с.; 
Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації // Матеріали 
науково-практичного семінару, Львів, 21-23 листопада 2003 р. – Львів, 2003. – 111 с.; Матеріали 
Міністерства науки і освіти щодо впровадження кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації. – К., 2003. – 16 с.; 
Матеріали Міністерства науки і освіти щодо впровадження кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації. – К., 
2003. – 16 с.; Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – № 26. – 24 квітня – 
1 травня. – C. 2-4; Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського 
процесу (документи і матеріали 2003-2004 pp. ) / За ред. В.Г. Кременя. – К.; Тернопіль, 2004. – 
147 с.; Реалізація принципів і завдань Болонського процесу в Україні: Матеріали міжнар. наук. 
конф., 31 березня – 1 квітня 2005 р. – Львів, 2005; Сікорський П.І. Кредитно-модульна 
технологія навчання: Навч. посіб. – К., 2004. – 127 с.; Товажнянський Л.Л., Сокол Є.І., 
Клименко Б.В. Болонський процес: цикли, ступені, кредити. – Харків, 2004. – 144 с.; 
Яблонський В. Вища освіта України на рубежі тисячоліть. Проблеми глобалізації та 
інтернаціоналізації. – К., 1998. –  227 с. 
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освітньо-професійних програм згідно з принципами  Болонського процесу. 
Насамперед йдеться про те, що діючі ОПП не забезпечують реального права 
вибору дисциплін студентами відповідно до їх наукових та професійних 
інтересів. Варіативна частина освітньо-професійних програм становить 30% 
і ділиться на цикли за вибором навчального закладу (21%) та за вибором 
студента (9%), тобто студент з метою поглиблення своїх знань у вузькій 
сфері даної спеціальності обирає цикл навчальних дисциплін, які складають 
лише 9% сукупного навчального навантаження. До того ж, здебільшого 
студентам пропонують вивчати запланований навчальним закладом і 
погоджений з Міністерством освіти цикл навчальних дисциплін за вибором. 
І студентам нічого не залишається як вважати, що ці дисципліни справді 
«обрані» ними. На наш погляд, варіативну частину не варто ділити на два 
способи вибору (навчальним закладом і студентом). У цій ситуації 
навчальний заклад пропонує студентам лише такі цикли вибіркових 
дисциплін, які, з одного боку, консолідуються з обраною спеціальністю, а з 
іншого – забезпечуються наявними науково-педагогічними кадрами. Тому 
випереджувальний вибір навчальних дисциплін закладом є необхідною 
умовою наступного вибору їх студентами. Завдання вищої школи України – 
запропонувати максимальну кількість циклів вибіркових дисциплін і 
забезпечити демократичний їх вибір студентами залежно від їхніх інтересів, 
кар’єрних намірів та інтелектуальних можливостей, як це практикується в 
університетах Європи. Проте на шляху успішного виконання цього завдання 
стоїть проблема фінансування вищої школи. Сьогодні його рівень не дає 
змоги більшості державних ВНЗ забезпечити науково-педагогічними 
кадрами вищої кваліфікації, розширити спектр навчальних курсів за вибором 
студентів, зменшити наповнюваність академічних груп, яке такий вибір 
спричинить. 

Реалізація Україною Болонських принципів вимагатиме укладання 
освітньо-професійних програм на модульних засадах. Наприклад, діюча 
ОПП зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» (ОКР 
бакалавр») нараховує понад 60 навчальних дисциплін. Це змушує студентів 
протягом семестру вивчати 10-12 предметів (у США до 5), що практично 
унеможливлює їх ефективне засвоєння. На думку фахівців, з метою 
підвищення продуктивності навчальної праці студентів потрібно: 

максимально диференціювати зміст професійної підготовки (ядро ОПП); 
на науково-дидактичних засадах оптимально інтегрувати дисципліни 

гуманітарного, фундаментального та тематичного (ті, що забезпечують 
вивчення дисциплін ядра) спрямування, утворюючи міждисциплінарні 
курси. Наприклад, для спеціальності «Історія» – міждисциплінарний курс 
«Спеціальні історичні дисципліни» (палеографія, нумізматика, сфрагістика, 
геральдика тощо); 

максимально інтегрувати дисципліни гуманітарної підготовки для 
негуманітарних спеціальностей. Наприклад, міждисциплінарний курс 
«Філософія» (культурологія, етика й естетика, логіка, релігієзнавство, 
філософія, історія філософії) або «Життя і безпека» (безпека 
життєдіяльності, цивільна оборона, основи охорони праці). 
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Наведені пропозиції спрямовані не на еклектичне об'єднання близьких за 
змістом дисциплін з метою штучного зменшення їх кількості, а на 
дидактичну інтеграцію предметів, що мають спільні змістові лінії1.  

Приєднання України до Болонського процесу актуалізує завдання 
ґрунтовного дослідження взаємозв’язку між державними стандартами і 
процедурою призначення кредитів. На нашу думку,  державний стандарт має 
визначати обсяг навчальної дисципліни (кількість елементів знань, їх якісна 
характеристика), який, у свою чергу, впливатиме на кількість призначених 
кредитів.  

Система ECTS поглиблює поняття кредиту з урахуванням рівнів та типів 
навчальних дисциплін. Розрізняються «базовий рівень (вступ до курсу); 
середній рівень (спрямований на поглиблення базових знань); рівень 
підвищеної складності (спрямований на подальше розширення досвіду); 
рівень спеціалізації (спрямований на розвиток знань та вмінь у певній 
галузі)». Відповідно визначаються «базові дисципліни (основна частина 
програм за спеціальністю);  допоміжні дисципліни (спрямовані на підтримку 
базових дисциплін); додаткові дисципліни (курси за вибором та 
факультативи)»2. 

Поділ дисциплін за їх місцем і роллю у підготовці фахівця видається нам 
корисним. Саме такий поділ дає змогу краще визначати повне навчальне 
навантаження студента з тієї чи іншої дисципліни. На наш погляд, залежно 
від освітньо-кваліфікаційного рівня доцільно вивчати дисципліни, які 
складають «ядро» підготовки фахівця, за базовим рівнем (бакалавр), за 
рівнем підвищеної складності (магістр), за рівнем спеціалізації (аспірант).  

У контексті обговорення проблем гуманізації і гуманітаризації 
професійної підготовки фахівців тривають дискусії щодо оптимізації 
вивчення дисциплін соціально-гуманітарного спрямування (нині воно 
становить 25-30% загального часу навчання). Не заперечуючи, що 
дисципліни гуманітарного циклу за умов відповідного викладання мають 
відіграти провідну роль у трансформації суспільно-політичної культури 
України, вважаємо, що духовне обличчя майбутнього фахівця формується й 
за допомогою професійно-орієнтованих дисциплін. Все залежить від того, 
яка парадигма лежить в основі навчального процесу: особистісно-
плюралістична чи сциєнтично-технократична. Освітньо-професійні 
програми, за якими сьогодні готують фахівців українські ВНЗ,  надають усім 
дисциплінам соціально-гуманітарного циклу статусу нормативних, тоді як у 
навчальних планах європейських університетів цей цикл дисциплін або 
зовсім відсутній, або обмежений невеликим числом  курсів на вибір. На наш 
погляд, модернізація змісту освіти відповідно до вимог Болонського процесу 
вимагатиме віднесення гуманітарних та соціально-економічних дисциплін до 
вибіркових та визначення певної кількості кредитів, які студент має 
отримати з даного циклу. 

                                           
1 Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання: Навч. посіб. – К., 2004. – С. 81. 
2 Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації // 

Матеріали науково-практичного семінару, Львів, 21-23 листопада 2003 р. – Львів, 2003. – С. 67. 
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Система ECTS, ставлячи за мету притягувати, а не відштовхувати інші 
країни, висуває надзвичайно демократичні умови: вона жодним чином не 
регулює зміст, структуру чи еквівалентність навчальних програм. Однак 
якщо навчальні плани і програми суттєво відрізнятимуться, студенти 
українських ВНЗ навряд чи зможуть  продовжити навчання за відповідним 
напрямом в університетах Європи. Кредити ECTS дають змогу порівнювати 
обсяг навчального навантаження (трудомісткість навчального процесу) і 
жодним чином не визначають якісних показників (змісту навчального плану 
і навчальних програм). Тому для забезпечення реальної мобільності 
студентів доведеться уніфікувати інваріантну частину навчальних планів і 
програм країн-учасниць Болонського процесу. На думку науковців, лише за 
умов узгодження навчальних програм ВНЗ європейських країн з 
коефіцієнтом кореляції 0,7-0,8 кредити ECTS можуть стати «числовим 
еквівалентом оцінки» і відносною мірою навчального навантаження 
студента1. 

В умовах європейської інтеграції одним із якісних показників вищої 
освіти в Україні і важливим чинником мобільності студентів та викладачів є 
рівень володіння майбутніми фахівцями однією-двома іноземними мовами. 
Сьогодні відповідні можливості не створені навіть для половини 
випускників українських ВНЗ. Щоб змінити ситуацію, університети мають 
розробити систему заходів, щоб, з одного боку, сприяти поліпшенню 
вивчення іноземних мов у школах (пропонувати інноваційні 
високоефективні методики навчання, залучати до своєї структури якомога 
більше гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл, повністю забезпечувати 
потреби шкіл у вчителях іноземних мов тощо), а з іншого – докорінно 
змінити організаційно-педагогічні засади вивчення іноземних мов у вищій 
школі. По-перше, у межах, виділених на вивчення цієї дисципліни кредитів, 
потрібно перерозподілити час на аудиторну і самостійну роботу студентів 
таким чином, щоб на І-II курсах виділялося 4 аудиторні тижневі години на 
іноземну мову. По-друге, для студентів, які бажають поглиблювати знання, 
ввести на III-V курсах у вибіркову частину навчального плану хоча б 4 
тижневі години іноземної мови. По-третє, доцільно формувати 
диференційовано гомогенні групи за рівнем знання іноземної мови, що дасть 
змогу не лише організувати навчання з сильними підгрупами в 
оптимальному темпі, а й якісно навчати слабших, особливо тих, які 
відстають з об'єктивних причин. По-четверте, навчання з принаймні частини 
циклу професійно-орієнтованих дисциплін має здійснюватися іноземною 
мовою, що актуалізує завдання вдосконалення мовної підготовки 
викладацьких кадрів. По-п'яте, варто ширше практикувати табори літнього 
відпочинку та інші проекти з участю іноземних студентів. І, нарешті, 
потрібно розширяти дослідження з розробки і впровадження інтерактивних 
методик навчання іноземної мови у вищій школі2. 

                                           
1 Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання: Навч. посіб. – К., 2004. – С. 8. 
2 Там само. – С. 10-11. 
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Ще одним завданням щодо модернізації змісту освіти відповідно до 
Болонської моделі є внесення змін до процесуальної складової навчання, 
оптимізація співвідношення між часом аудиторного і самостійного навчання 
студента. Хоча порівняно з радянською добою тижневе аудиторне 
навантаження студентів зменшилося з 36 до 30 годин, педагогічне 
керівництво їх самостійною роботою у вищій школі України не зазнало 
помітних змін: відсутні навчально-методичні матеріали для організації 
самостійної роботи студентів, викладачам керівництво цією роботою не 
оплачується, загальне навчальне навантаження викладача залишається 
невиправдано великим (900 годин на рік) тощо.  

Визначаючи оптимальне співвідношення між аудиторним і самостійним 
навчанням, навряд чи можна сьогодні досягнути показників США (3:5, а в 
Україні – 5:4), оскільки це співвідношення залежить від рівня навчально-
методичного та технічного забезпечення навчального закладу, специфіки 
навчальних дисциплін, психологічної готовності студентів до щоденної 
самостійної праці й особливо їхньої мотивації до здобуття якісної освіти. До 
того ж, у цьому співвідношенні є критична межа, переступити яку 
рівнозначно зниженню якості фахової підготовки. Проте очевидно, що без 
добре організованої самостійної роботи студентів неможлива 
індивідуалізація навчання, а тим більше впровадження кредитно-модульної 
системи.  

Отже, модернізація змісту освіти – це складне й неоднозначне завдання, 
що потребує насамперед зміни освітньої парадигми, переходу від  
«парадигми викладання», у якій місія вищої школи – трансляція знань від 
викладача до студентів, до «парадигми навчання», у якій місія університету 
– створення потужного навчального середовища, спрямованого на те, щоб 
студенти самі відкривали і конструювали знання, формування у них досвіду 
самостійного пошуку і вирішення проблем1. Лише за цих умов можуть бути 
успішно реалізовані принципи кредитно-модульної системи навчання, 
забезпечені дійсно європейська якість підготовки фахівців, демократизація і 
гуманізація навчального процесу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Ваrr, R. & Tagg, J. “From Teaching to Learning – a New Paradigm for Undergraduate 

Education” // Change. – 1995. – November-December. – Р. 13-25. 
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Литвин О.Г. (Львів) 

 
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК  

УКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  
У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ 

 
У статті розглядаються проблеми підвищення якості вищої технічної 

освіти України через удосконалення вивчення нормативної національної 
термінології під час підготовки майбутніх фахівців. Пропонується побудова 
оптимальної технології навчання, яка дасть можливість скоротити час 
опанування професійно орієнтованої інформації, у якій мають місце 
спеціальні терміни та підвищення мовленнєвої культури студентів і 
науково-педагогічних працівників ВНЗ. 

 
Формування термінолексики як основи фахового мовлення є одним із 

основних завдань професійної підготовки майбутніх фахівців. Без вияву та 
реалізації інтелектуального потенціалу народу у сфері мовленнєвого 
виробничо-професійного спілкування неможливе вдосконалення інженерної 
та конструкторсько-технологічної думки.  

З іншого боку, досягнення належного рівня професіоналізму на ринку 
праці вимагає сукупності організаційних, педагогічних і методичних заходів, 
скерованих на досягнення найвищого рівня якості в підготовці сучасних 
фахівців, що передбачають наступність освітньо-професійних програм 
різних рівнів, оптимальність змісту й обсягу навчання, інноваційні 
інформаційні технології, національно-педагогічну спадкоємність, 
гуманітаризацію та духовність освіти. Удосконалення навчально-виховного 
процесу у вищих навчальних закладах дає бажані результати лише тоді, коли 
проводиться в системі. А системний підхід передбачає, що вдосконалення 
навчально-виховного процесу має охоплювати всі його численні складові, 
хоча кожна з них, відображаючи загальні закономірності, водночас має 
свою, властиву лише їй, специфіку. Слід визнати, що не всі проблеми 
навчально-виховного процесу українських ВНЗ достатньо розроблені як у 
науково-педагогічних дослідженнях, так і в реальній педагогічній практиці. 

Викладачі вищих навчальних закладів, зокрема технічного профілю, 
щоденно звертають увагу на те, що студенти відчувають суттєві труднощі в 
оволодінні знаннями і більшість з них витрачає багато зусиль на їх 
подолання. Здебільшого студент усвідомлює, що певний матеріал йому 
важко дається, що треба ще попрацювати, щоб збагнути суть явища, 
предмета, об’єкта, процесу, який вивчається. Трапляються ситуації, коли 
окремі студенти взагалі не розуміють навчального матеріалу, а викладачі 
з’ясовують це лише під час контролю знань. Але достатнього контролю 
знань кожного студента з кожного питання досягнути важко, тому 
незрозумілі місця переважно залишаються нез’ясованими. Цим частково 
пояснюється й те, що деякі випускники навчальних закладів не розуміють 
багатьох фахових питань, а це, звичайно, впливає на якість їхньої роботи та є 
причиною збільшення терміну адаптації у виробничих умовах, а подекуди – 
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професійної некомпетентності молодих фахівців. Причини цього явища 
можуть бути різні – занадто стисле викладання навчальної інформації, 
тимчасова втрата уваги студентів на заняттях, невчасно опрацьований 
матеріал за конспектом, посібником тощо1. 

На нашу думку, одна з найпоширеніших причин непродуктивної роботи 
студентів технічних ВНЗ на занятті – нерозуміння спеціальної термінології. 
Відомо, що володіння науковою термінологією – показник якості підготовки 
фахівців. Вивчення загально професійних і професійно орієнтованих 
предметів передбачає застосування термінів, адже слово-термін чи термін-
словосполучення найглибше характеризує поняття, яке викладач пояснює 
студентам. Терміни вкрай потрібні і для точного відображення змісту 
інформації в словах викладача чи матеріалі підручника, і для правильного 
розуміння студентами об’єктів, що вивчаються.  

У професійному навчанні маємо суттєву суперечність між органічною 
єдністю термінів зі змістом навчальної інформації та недостатнім її 
розумінням студентами саме через наявність у цій інформації термінів. 
Феномен цього явища полягає в тому, що студенти, як правило, знають суть 
понять, закодованих терміном, знають сам термін, та водночас їм часто 
буває важко збагнути, про що йде мова в новій навчальній інформації, коли 
звучать терміни. 

Українські термінологічні системи різних галузей науки стали об’єктами 
детальних лінгвістичних досліджень, однак повніше з’ясовано історію 
формування та функціонування термінів суспільних і природничих наук, які 
проаналізовано в працях: А.Бурячка (соціально-політична), В.Захарчин, Н. 
Москаленко (мовознавча), А.Крейтор (математична), З.Куньч (риторична), 
Г.Наконечної (хімічна), Т.Панько (економічна), В.Пілецького, І.Процик 
(фізична), О.Сербенської (юридична), Л.Симоненко (біологічна), М.Сташко 
(бібліотечна), П.Чучки (географічна) тощо. Менш опрацьованою 
залишається українська технічна термінологія, що висвітлювалася в роботах: 
І.Кочан (радіотехнічна), В.Марченка (будівельна), Е.Огар (друкарська), 
О.Литвин (машинобудівна) тощо. Вивчення спеціалізованої термінології, 
процесів наукової номінації сучасного виробництва, відтворення науково-
технічних досягнень власними словотворчими ресурсами дає змогу говорити 
про здатність української мови до обслуговування сучасних 
високотехнологічних виробничих процесів, про її взаємодію з іншими 
розвинутими в науковому плані світовими мовами.  

Сучасні термінологічні дослідження передбачають узгодження 
національної та інтернаціональної термінології, вироблення методологічних 
засад уніфікації українських терміносистем, їх збагачення власними 
мовними надбаннями й необхідними лексичними запозиченнями, 
укладанням різного типу словників, удосконаленням чинних національних 
термінологічних стандартів. Проте на наш погляд, мало уваги приділяється 
проблемі формування вмінь і навичок української професійної термінології у 

                                           
1 Дьомін А., Лузан П., Дьомін О. Теоретичні і методичні основи формування вмінь та 

навичок професійної термінології // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1999. – № 3. – 
С. 52. 
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студентів ВНЗ, зокрема технічних. Завданням нашої статті є висвітлення 
педагогічної технології, яка може допомогти швидкій адаптації студентів до 
нових термінів у навчальному процесі.  

Гармонія у викладанні інформації та розумінні її студентами при 
застосуванні термінів досягається непросто. Розглянемо це на прикладі 
пояснення будови деякого механізму: “До повздовжніх балок – лонжеронів 
приклепані поперечні бруски. У кронштейнах середнього і заднього брусків 
закріплені цапфи, на які встановлюються балансирні каретки”. Під час 
перевірки засвоєння повідомленої інформації студенти намагалися обійти 
незвичайні слова-терміни. Виявилося, що більшість з них не мали чіткого 
поняття про кронштейн, цапфу та інші спеціальні терміни, але ж терміни є 
невід’ємною частиною професійного мовлення і складовою фахового 
мислення майбутніх спеціалістів.  

Однією з причин ускладнень сприймання навчального матеріалу у 
вищому навчальному закладі є недостатні знання спеціальних термінів, у 
цьому випадку про типові деталі, збірні одиниці, механізми, що трапляються 
в конструкціях машин. Студент, почувши в поясненні такі слова, наприклад, 
як шпилька, фланець, кронштейн, зосереджує свою увагу на тому, щоб 
осмислити технічне поняття, що визначається цим терміном. Водночас він 
мимоволі не сприймає частини подальших пояснень викладача, не розуміє 
його, незважаючи на те, що далі викладач подає інформацію достатньо 
зрозуміло, рідною для студента мовою.  

Такий стан студентів спостерігається досить довго, для частини з них – 
аж до випуску з навчального закладу. Тривалість часу цього стану залежить 
переважно від педагогічної технології навчання і, певною мірою, від 
індивідуальних особливостей студентів. До того ж, викладачі часто 
використовують іншомовні терміни для означення тих чи інших понять, хоч 
українська мова достатньо багата, щоб розкрити будь-яке явище чи поняття 
власними засобами. Оптимально побудована технологія навчання дає змогу 
скоротити час опанування студентами навчальної інформації, у якій мають 
місце спеціальні терміни. 

Для побудови такої педагогічної технології необхідно знати певні 
особливості механізму самого явища розуміння слів взагалі й особливо 
нових слів. Не зупиняючись на деталях, нагадаємо, що почувши незнайоме 
слово, людина відчуває дискомфорт від безплідної активності мозку. Після 
звучання незнайомого чи малознайомого слова вона певний час не в змозі 
свідомо сприймати навіть зрозумілу їй словесну інформацію, аж доки 
безплідна біоелектрична активність не згасне до стану спокою. Таким 
чином, вимовлені викладачем на заняттях фрази зі звичайними, але 
недостатньо знайомими студентам термінами зводять нанівець і ті 
пояснення, які студенти спочатку розуміли. Ці явища особливо помітні, коли 
матеріал, що вивчається, за своєю складністю вимагає від студентів значного 
розумового зосередження.  

Студент приходить на заняття з метою збагатити свої знання, його мозок 
зосереджено працює, намагається усвідомити нову інформацію, а замість 
знань свідомість засвідчує нерозуміння почутої інформації. Тобто праця, в 
цьому випадку навчальна, не реалізується позитивним наслідком. Потреба в 



 
Україна – освіта 

 

 85

поповненні знань, незважаючи на витрачені зусилля, не одержує 
задоволення. І тут негайно вступає в дію закон: результативність праці, 
спрямованої на задоволення потреби людини, супроводжується активізацією 
емоційної сфери психіки. Якщо внаслідок виконаної праці досягнута 
намічена мета і задовольняється потреба, задля якої здійснювалася ця праця, 
людина відчуває дію стенічних (позитивних) емоцій. Коли ж праця 
виявилася безрезультатною і задоволення потреби не відбувається, у 
працюючої людини виникає сплеск астенічних (негативних) емоцій. В таких 
випадках у студентів може виникати відчуття власного безсилля або навіть 
роздратування, яке здатне знищувати бажання продовжувати працю задля 
досягнення поставленої мети. За таких умов коефіцієнт корисної дії занять 
значно знижується, студенти, які схильні до високого емоційного збудження, 
втрачають бажання відвідувати навчання1. 

Якщо на занятті студенти не зрозуміли змісту, насиченого 
малознайомими фразами, викладач ризикує втратити свій авторитет 
пропорційно рівню нерозуміння його лекцій. Значна частина студентів 
приходить до висновку, що викладач володіє предметом і лекції читає на 
високому науковому рівні, на якому вони ще не здатні його добре розуміти. 
Насправді ж викладач не розуміє реакції студентів на повідомлення, 
насичені новою для них термінологією. 

Подібні процеси мають місце й тоді, коли людина читає інформацію і 
сприймає слова візуально. Однак читаючи текст, студент має можливість 
зупинятися на малознайомих словах, зробити паузу на час, що потрібний для 
роботи мозку в пошуках відповідного слова в пам’яті. Далі він може 
продовжувати свідоме сприймання інформації. Якщо, прочитавши 
незнайоме чи малознайоме слово, студент продовжує читати без паузи, 
прочитаний текст не знаходить позитивної реакції розуміння в свідомості. 

Коли в тексті трапляється невідоме слово чи фраза-термін, для того, щоб 
його зрозуміти, треба зупинитися і знайти пояснення в попередньому 
матеріалі або словнику. З кожним повторенням терміна вдосконалюється 
вміння студента працювати з термінами. Досконале володіння професійною 
термінологією характеризується майже повною відсутністю пауз у роботі.  

Таким чином, малознайомі та незнайомі терміни уповільнюють роботу 
студентів із навчальними посібниками та підручниками. Разом із тим 
терміни понятійно й образно стають доступними для студентів, їхня пам’ять 
збагачується знаннями термінів, формується вміння оперувати ними у 
фаховій мові. Зауважимо, що терміни – це спеціальні мовні одиниці, які 
служать не лише для номінації певних наукових понять, а й передають 
зв’язки між ними, родо-видові ознаки, характеристики. 

Поряд із формуванням навчально-пізнавальних умінь і навичок у 
майбутніх фахівців, педагогам необхідно систематично проводити роботу 
щодо формування у студентів понять-термінів і вмінь оперувати ними. 
Оскільки терміни є вкрай потрібними для будь-якої діяльності, треба 

                                           
1 Дьомін А., Лузан П., Дьомін О. Теоретичні і методичні основи формування вмінь та 

навичок професійної термінології // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1999. – № 3. – 
С. 57. 
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передбачити низку заходів, щоб студенти успішно оволодівали фаховою 
термінологією. 

Поняттями-термінами, потрібними для вивчення, наприклад, машин є 
назви типових деталей, що обслуговують обертальний і коливальний рухи, 
деталей і збірних одиниць опор (кронштейн, фланці, бугелі тощо), деталей 
рухомих і нерухомих з’єднань, сполучень, деталей для передачі 
прямолінійного руху і зусиль (штанги, тяги та ін.), деталей і збірних 
одиниць, які обслуговують гідравлічні та пневматичні конструкції, 
електричні й електронні пристрої. З більшістю необхідних термінів студенти 
знайомляться на заняттях загальноосвітніх і загальнотехнічних предметів. 
Але під час їх вивчення відбувається лише підготовка до розуміння 
професійних термінів, нагромадження відомостей про них у пам’яті 
студентів. Причому це нагромадження часто досить нестійке. Закріплення 
термінів у пам’яті та формування вмінь оперувати ними здійснюються 
переважно під час вивчення професійно орієнтованих предметів. Тут ці 
вміння стають пізнавальними. 

У плануванні занять і підготовці до них потрібно розподіляти навчальний 
матеріал так, щоб протягом одного заняття траплялося не більше чотирьох 
нових або малознайомих термінів. Викладач на лекції вимовляє незнайомий 
студентам термін і робить кількасекундну паузу, очікуючи, поки закінчиться 
період нейронної активності на незнайоме слово. Потім пояснює зміст 
терміна, повторюючи його декілька разів. Доцільно відразу ж закріпити у 
студентів поняття-термін, залучаючи студентів до їх виразної вимови. 
Продовжуючи лекцію, бажано будувати виклад матеріалу так, щоб виникла 
необхідність ще кілька разів використати цей термін. При цьому викладачеві 
недоцільно кожного разу називати термін. Краще звертатися до студентів, 
щоб це робили вони. Тобто проводити вправи з вимови слова-терміна. На 
наступному занятті цей термін переходить у розряд малознайомих слів. 
Перед вимовою малознайомого терміна викладач має зробити коротку паузу, 
щоб посилити увагу студентів. Після того, як прозвучало малознайоме 
слово, йде триваліша пауза і викладачу слід вимагати від студентів пояснити 
суть терміна. Потім, за потребою, провести поточну фронтальну вправу з 
вимови цього слова. За допомогою таких прийомів викладач надає 
можливість студентам осмислити незвичайний термін і створює оптимальні 
умови для сприйняття нового матеріалу. 

Під час перевірки знань необхідно вимагати, щоб студенти у відповідях 
обов’язково оперували словами-термінами, не підмінюючи довкільними 
фразами незвичні для них слова та вирази. 

На практичних заняттях слід використати всі можливості, щоб закріпити 
і розвинути у студентів професійні поняття, що характеризуються словами-
термінами. Викладач, наприклад, може показати певну деталь або збірну 
одиницю в незнайомому студентам конструктивному вигляді та попросити 
назвати її, пояснити призначення. Він може порушити запитання, для 
відповіді на які необхідно користуватися термінами. Слід ставити студентів 
у такі умови, щоб вони якнайбільше повторювали терміни під час 
спілкування зі спеціальності.  
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Весь навчальний час потрібно вести роботу з формування та 
вдосконалення у студентів навчально-пізнавальних умінь і навичок 
оперувати професійними термінами. При цьому підвищуються пізнавальні 
здібності студентів у вивченні професійно орієнтованих предметів, стає 
зрозумілішою фахова література. За одиницю часу студенти стають 
спроможними вивчити більше нового матеріалу. 

Зневага до опанування спеціальною, а особливо технічною, 
термінологією, на жаль, дуже поширена. Часто фахівці у практичній роботі 
замість багатої палітри технічних назв обмежуються кількома, інколи 
непристойними для стороннього слуху, примітивними словами. Такі фахівці 
бояться спеціальної літератури, не читають її, бо вона їм незрозуміла. Тому 
поява нової техніки та технології їх відлякує. Це явище стосується не лише 
нижньої ланки виробничого персоналу. 

На сучасному етапі, коли проходять процеси кодифікації, уніфікації, 
стандартизації наукової термінології, вивчати технічну термінологію 
необхідно відповідно до норм сучасної літературної мови. Вияви 
словотвірної та синонімічної варіантності вимагають урахування основних 
тенденцій розвитку термінологічної лексики і термінологічного словотвору: 
регулярність функціонування словотвірних моделей; спеціалізація 
словотворчого афікса та всієї моделі для відображення певного значення; 
усунення запозичень, що не відповідають цим моделям. 

Забезпечити систематизацію, нормалізацію та стандартизацію наукової 
термінології через вилучення з неї невиправданих слів, відродження окремих 
забутих термінів покликані тлумачні та перекладні галузеві словники. 
Природним є прагнення лексикографів повернути до наукового обігу 
набутки 30-х рр. ХХ ст., але не можна знехтувати десятиліттями розвитку 
мови, хоч яким спотвореним був цей розвиток. Бажання будь-що відновити 
суто українські терміни призводить до ігнорування широко вживаних 
інтернаціоналізмів і вдалих запозичень. Безперечно, треба залучати до 
словників такі терміни, як нагромаджувач, вальниця, лютування, але поряд 
із ними у словниковій статті обов’язково мають стояти звичні широкому 
загалу акумулятор, підшипник, паяння. Навряд чи можна виробити чіткі 
критерії повернення слів до наукового обігу, тут величезної ваги набувають 
такі категорії, як чуття мови та здоровий глузд. 

Порівняльний аналіз суті термінів у нас часто обмежується російськими 
еквівалентами, хоча використання інших мов може допомогти розв’язати 
багато питань. Наприклад, проблема доцільності паралельного вживання 
слів обладнання та устаткування відображає той факт, що російська мова 
оперує лише одним терміном “оборудование”, при цьому цілком зігноровано 
існування кількох синонімів для цього дуже широкого класу понять у 
розвинених мовах. Такий підхід є наслідком впливу відомих 
екстралінгвальних чинників, за якими українській мові “заборонялося” мати 
декілька відповідників до одного російського слова. Отже, укладачам 
російсько-українських словників бажано якнайчастіше звертатися до 
іншомовної літератури. Подамо декілька прикладів. Російське слово зерно і 
англійське grain мають українські відповідники зерно (збірне поняття) і 
зернина (у технічній термінології – одиниця структури). Похідні 
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прикметники зернистый і grainy, granylar мають відповідники зерновий 
(віповідає збірному поняттю), зернинний (що має одиницею структури 
зернину) і зернистий (що має структуру, подібну до зернинної). Отже, межа 
зернини, зернинна структура. Російське слово жидкий має три 
відповідники: плинний (англ. fluid, стосується плинів – середовищ із 
властивостями, спільними для рідини і газу), рідинний (англ. liquid, 
стосується рідин) і рідкий (англ. watery, thin, антонім до густий). Тому слід 
вживати такі словосполучення: рідинне середовище, рідинний метал, рідинне 
паливо, плинний кристал, але рідка маса (може бути й густою). У деяких 
випадках внаслідок посередництва російської мови відбулася подвійна 
трансформація первісного значення зі спотворенням поняття, наприклад: 
интегральная схема – integrated circuit – інтегрована схема (замість 
інтегральна схема). Англійський переклад дає можливість точніше 
визначити певні наукові та технічні поняття, що вирізняються 
багатозначністю, а також прослідкувати виникнення багатьох запозичень, їх 
будову і розвиток. 

Прізвища іноземних учених, а також терміни, утворені від цих прізвищ, слід 
подавати згідно з чинною транслітераційною системою. Наприклад, для фонем 
“г” і “ґ”: давач Голла (Hall) замість Холла, крива Ґаусса (Gauss) замість Гаусса 
тощо. 

Віддієслівні іменники в українській частині часто мають варіантність, 
пов’язану з видовими ознаками (прошивание – прошиття, прошивання) або 
словотвірними (вырыв – вирва, виривання). Для відбору мінімальної кількості 
українських відповідників із синонімічного ряду, а також для найкращої заміни 
описових підрядних конструкцій одним терміном слід використати поняття 
“вдалого терміна”. З метою відновлення української самобутності треба 
використовувати органічні для української мови словотвірні моделі: віддієслівні 
іменники на -ння замість -ка (оброблення замість обробка), відносні 
прикметники з суфіксом -ов- замість -очн- (безпосадковий замість 
безпосадочний), віддієслівні прикметники на -льний замість активних 
дієприкметників на -учий (-ючий) у значенні прикметників (різальний замість 
ріжучий). Процес упорядкування дублетної синонімії окреслив тенденцію 
надання переваги питомим українським термінам. Підтримуючи тенденцію до 
поступового витіснення того з варіантів термінологічних дублетів, що є 
спільним для української та російської мов (процент – відсоток), ми абсолютно 
переконані в необхідності позбутися значної кількості абсолютно чужих для 
української мови слів-термінів, на зразок: башмак, полоса, юбка, карман тощо. 

Для українського технічного мовлення властиве поняттєве розмежування 
морфологічних росіянізмів на -(ов)ка та -(од)ка, що вживаються у двох 
випадках: для визначення поняття дії (процесу) і наслідку дії (процесу). У цих 
випадках використовуються два різних терміни, наприклад, російський термін 
растяжка передається як розтягання і як розтяг, сварка – зварювання і зварка. 
Багатозначний російський термін передача у значенні “механізм, що передає 
рух” (англ. drive) перекладаємо як передавач, у значенні “дія за значенням 
передавати, пересилати” (англ. transmission) – передавання, а в значенні 
“спосіб, кінематична схема” (англ. gearing, gear train) – передача. 

Особливу увагу необхідно звернути на переклад українською мовою деяких 
морфемних компонентів російських дієприкметників, що мають корінь 
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іншомовного походження та суфікс -ир-. Такі дієприкметники здебільшого 
перекладаються так: деформированный – деформований, деформируемый – 
деформовуваний, деформирующий – деформувальний (деформуючий), 
деформирующийся – деформівний. 

Прикметники та дієприкметники в поєднанні з іменниками, на зразок: 
всасывающая труба, встряхивающая машина, быстродействующий клапан, 
замість описових підрядних зворотів передаються українськими конструкціями: 
всмоктувальна труба, струшувальна машина, швидкочинний клапан. Однак 
використовуються також термінологічні словосполучення стабілізуюче 
покриття, в’яжучий матеріал, бо в деяких випадках активний дієприкметник 
точніше передає суть процесу. 

Тривале використання російськомовної наукової літератури, зокрема 
технічної, лежить в основі тих чинників, що визначають природу сучасної 
української термінології. Це насамперед відчутна залежність її будови від 
сусідніх, російської та менше польської, мов. Переклад з російської як основний 
шлях формування української термінології постійно створює труднощі з 
добором відповідника; намагання зробити щось “так, як у російській мові”, або 
“(щоб було) не так, як у російській мові” не дає змоги зробити це відповідно до 
норм, власне, української мови. 

По-друге, відсутня належна соціальна база для активного функціонування 
української термінології, що призводить до її недостатньої опрацьованості, 
незначної кількості літератури, з одного боку, слабкого володіння державною 
мовою виробничим персоналом – з другого. 

Як сукупність зазначених вище чинників варто відзначити варіантність 
мовних одиниць, існування термінологічних дублетів. А паралельне вживання в 
межах однієї терміносистеми навіть цілком рівноправних щодо літературної 
норми синонімів (устаткування – обладнання, одержувач – отримувач) заважає 
її нормальному функціонуванню, адже користувачі вимагають точності, 
однозначності термінологічного апарату1. 

Отже, вивчення під час підготовки майбутніх фахівців технічного профілю 
нормативної національної термінології (як сукупності назв спеціальних наукових 
понять) є одним із важливих напрямів забезпечення якості вищої технічної 
освіти. При цьому водночас необхідно підвищувати мовленнєву культуру як 
студентів, так і науково-педагогічних працівників, передусім, викладачів 
професійно орієнтованих дисциплін ВНЗ. 

Наукова термінологія – це частина лексики, яка піддається свідомому 
втручанню й найближчою до ідеалу стає тоді, коли в своєму формуванні 
переходить зі стадії природного розвитку до свідомого впорядкування. Це дає 
змогу визначити коло завдань у термінологічній роботі: граматичні та 
орфографічні засоби її вираження, ставлення до термінів іншомовного 
походження та діалектизмів, проблеми синонімії, полісемії та омонімії в 
термінології, зростання кількості термінів-словосполучень. На нашу думку, 
науково-педагогічним працівникам слід особливу увагу звернути на 
термінологічну діяльність у системі вищої освіти України. 

 

                                           
1 Тараненко О. Лінгвістичні проблеми української термінології на сучасному етапі // 

Українська термінологія і сучасність: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. – К., 
1997. – С. 5. 
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Даниляк Й.Т. (Дрогобич) 

 
ЗАВДАННЯ МУЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  
І ХОРЕОГРАФІЇ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ  

ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  
ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 
У статті розглянуто проблему музичної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів і хореографії на педагогічному факультеті. Вказано 
шляхи реалізації при вивченні відповідного курсу чи дисципліни. 

 
Проблема естетизації та гуманізації навчально-виховного процесу в 

школі визначає нові підходи в системі підготовки вчителів початкових 
класів. 

Наше сьогодення обумовлює новий підхід до музичної підготовки 
вчителя початкових класів і хореографії, який має вміти не лише проводити 
на належному рівні уроки згідно з новими програмовими вимогами, а й 
цікаво організовувати позакласну музично-виховну роботу. 

Завдання систематизації та гуманізації інтелектуального розвитку особи, 
яка має володіти ґрунтовними знаннями в галузі всього комплексу 
дисциплін, розвинутими навиками сприймання і розуміння прекрасного, із 
сформованими естетичними оцінками і смаками.  

У даний час маємо складні суперечки нинішнього побутування музики – 
між естетичною цінністю всієї музичної культури й орієнтацією на музичну 
культуру невисокого ґатунку. Така ситуація обумовлена рядом причин, одна 
з них – недостатній рівень загальної музичної освіти. 

Завдання загальної музичної освіти постають перед нами особливо 
вагомо в процесі реалізації концепції національної школи. Належну увагу в 
концепції приділено питанням розвитку естетичної культури й художніх 
здібностей особистості. Передбачено “оволодіння цінностями і знаннями в 
галузі світового і народного мистецтва, музики, архітектури, усної народної 
творчості, національної пісенної і танцювальної культури, побуту, ремесел, 
гри; розвиток почуття прекрасного, формування здатності розуміти й 
цінувати твори мистецтва, пам’ятки історії, красу і багатство природи; 
здатність до творчої діяльності в різних видах мистецтва...”1 

Що і в якому об’єкті маємо вибрати з музикознавчої, теоретичної, нотної 
і виконавчої скарбниці? В яких пропорціях маємо подавати національну 
українську і зарубіжну музичну літературу? Майбутній учитель початкових 
класів і хореографії має бути збагаченим розумінням розвитку музично-
хореографічного мистецтва на тлі загальноєвропейського (світового) 
процесу.  Наш випускник має володіти цілим комплексом знань з усіх 
теоретичних і виконавських музично-хореографічних дисциплін, з 

                                           
1 Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – № 6. 
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образотворчого мистецтва, літератури, філософії й естетики для того, щоб 
викладати свій предмет у загальнокультурному контексті, а не зводити до 
послідовностей вивчення авторів і  творів, до дат життя і творчості митців. 

Завдання музичної підготовки вчителів початкових класів потребує 
суттєвих змін щодо змісту і форм музично-педагогічної освіти і насамперед 
переорієнтації навчального репертуару на національний ґрунт: 

1. Наповнення навчальних програм національними змістом, введення 
нових дисциплін музичного циклу. 

2. Вивчення творів української музики як виконавського та 
ілюстрованого матеріалу. Танцювальна музика (музичний супровід). 

3. Вивчення духовної музики як складової національної культури. 
4. Широке використання національної музичної класики. 
5. Курс “Українська народна музична творчість” слід розглядати як 

основу, на якій базується вивчення всіх музично-педагогічних дисциплін. 
6. Насичення національними музичним матеріалом гуманітарних 

дисциплін у процесі підготовки вчителя початкових класів і хореографії 
(історія України, дитяча література, народознавство).  

7. Розширення сфери осягнення української музики в позааудиторній 
музично-виховній роботі (музичний лекторій, музичні вечори, концерти, 
музичні гуртки). 

Усе це допоможе створенню в навчальному процесі бази для професійної 
підготовки і формування національної психології вчителя початкових класів, 
усвідомлення ним значення своєї національної музичної культури як 
самобутньої цінності  і як складової частини світового культурного процесу. 

Підготовка студента у класі музичного інструментального (фортепіано, 
баян, акордеон) орієнтуємо на майбутню професійну діяльність за такими 
основними напрямами: 

застосування знань із суміжних музичних дисциплін (елементарна теорія 
музики, сольфеджіо, музична література); 

оволодіння необхідним комплексом виконавських знань та умінь; 
формування у студента психолого-педагогічної готовності до майбутньої 

професійної діяльності; 
розвиток студента “інтелектуально, музикально, артистично” 

(Г.Г.Нейгауз). 
При цьому виділяємо такі важливі моменти: 
моделювання елементів педагогічного процесу на індивідуальних 

заняттях, створення проблемних ситуацій; 
анотування студентами творів з використанням методу емоційно-

смислового аналізу, а також з проекцією використання даного твору на 
уроках музики та хореографії; 

під час проведення академконцерту, крім виконання творів, студент має 
бути готовим до їх анотування, словом – коментатором; 

спів шкільного репертуару під власний супровід. 
Такий комплексний процес дасть національній школі вчителя глибокої 

професійної підготовки, загальної культури й ерудиції, бо саме від учителя 
початкових класів залежить, чи стане музика духовною потребою дитини. 
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У початковій школі, особливо сільській, вирішення завдання всебічного 
розвитку особистості дитини лягає на плечі вчителя-класовода. Тому велике 
місце в професійній підготовці вчителя початкових класів має займати 
музична підготовка. Така підготовка здійснюється на заняттях з курсу 
“Основи музичного виховання з методикою викладання”, “Основи теорії 
музики”, “Гра на музичному інструменті”, “Українська народна музична 
творчість”. Ось чому важливо внести корективи у навчальні плани 
відповідних курсів, щоб вони орієнтували майбутнього вчителя до роботи в 
музично – виховному процесі у початковій школі. Діючі програми з цих 
дисциплін мають орієнтуватися на сучасні програми “Музика 1 – 4 класи”.  

Усе згадане переконує в тому, що вже сьогодні необхідно перебудувати 
всю роботу з студентами згідно з основними положеннями проекту нової 
програми. 

Ми дослідили структуру музичної підготовки, визначили місце пісенного 
репертуару в програмах та підручниках, а також визначили рівень музичного 
розвитку студентів з метою формування шляхів музично-естетичного 
виховання в умовах педагогічного факультету. 

Студенти педагогічного факультету мають повною мірою вивчити 
пісенний репертуар програми “Музика” для загальноосвітніх шкіл, що є 
основною педагогічною умовою вдосконалення вокальної підготовки 
майбутніх учителів. 

Протягом навчання та проходження педагогічної практики студенти 
мають не просто вивчати, а на практиці опановувати ази народознавства. 
Пісня, яку вивчили і так любовно виконали, вже назавжди  залишиться з 
ними. Вона обов’язково прийде в ту школу, де працюватимуть випускники 
факультету. 

Педагогічний вплив засобів українського народнопісенного фольклору на 
формування естетичної культури студентів педагогічного факультету та їх 
професійну підготовку здійснюється через види діяльності студентів у 
процесі занять за допомогою єдності елементів національного, 
педагогічного, історичного та музикознавчого. 

Музично-естетична культура, як частина духовної культури, невід’ємна 
від культури народу, якому вона належить, тому в програмах “музичне 
виховання і основи хореографії з методикою викладання” потрібно особливу 
увагу надавати народній пісні. 

Формування інтересу до національної музики, виховання громадянина-
патріота, відданого Батьківщині, здатного через глибоке засвоєння 
національного прийти до усвідомлення справжньої поваги інших народів, їх 
культур. Вагоме місце в цьому займе музика, і в першу чергу, народна пісня. 

Виявляється, що нашим студентам, вихованих на зарубіжних поп-дисках 
і відео-бойовиках, до душі і народна пісня, танець, національна традиція й 
обряд. Більше того, вони тягнуться до народної пісні, народного танцю, бо 
це їм близьке і знайоме. Хоча чимало студентів саме в стінах ВНЗ вперше 
по-справжньому знайомляться з народною піснею, пізнають національні 
звичаї і традиції. Бо не в усіх сім’ях знають, шанують і передають дітям ці 
одвічні народні скарби. 
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Свято української народної пісні організується для всіх, але в конкурсі на 
краще виконання беруть участь лише студенти другого року навчання. Студенти 
першого курсу проводять свій конкурс “Як ми знаємо звичаї і традиції рідного 
народу?” А третьокурсники демонструють знання колядок і щедрівок, проводять 
конкурс різдвяних вертепів. Четвертокурсники водять весняні хороводи, 
Великодні гаївки. 

Послідовне і цілеспрямоване вивчення народної пісенної творчості в умовах 
навчального та виховного процесу є важливим фактором формування естетичної 
культури студентів. 

М. Грушевський у своїй праці “Про українську мову і українську школу” 
справедливо відзначав, що “серед усіх потреб нашого національного життя 
потреба рідної школи найголовніша, бо народ, який не має своєї школи може 
бути лише пасербом чужих народів, а ніколи не виб’ється на самостійну дорогу 
існування…”1 

Саме для рідної школи видавали свої посібники: М. Лисенко, М.Леонтович, 
К. Стеценко, Я. Степовий, В. Верховинець, П. Козицький, Л.Ревуцький. 

Збагатили та удосконалили теорію і практику музичного виховання 
західноукраїнські композитори М. Вербицький, А. Вахнянин, С. Воробкевич, 
І. Кіпріян, Д. Січинський, В. Барвінський, С. Людкевич. 

Серед усієї плеяди композиторів-галичан особливий інтерес становить 
педагогічна діяльність і спадщина фольклориста зі світовим іменем, 
композитора, академіка Філарета Колесси (1871 – 1947). Центральне місце у 
педагогічному доробку Ф. Колесси постає “Шкільний співаник”, виданий у двох 
частинах2. Головна мета його, як відзначає автор, – “провести пісенний матеріал 
для науки співу в народній і середній школі” так, щоб за допомогою нового 
“привчалася молодь пізнавати і цінувати народну творчість і перейматися духом. 
Особливо наголошується, “Що висока художність та поетичність, які притаманні 
народним пісням з це наймогутніші виховні чинники”. Педагогічне кредо 
Ф. Колесси – музично-естетичне виховання, передусім, засобами 
народнопісенної творчості. 

Використаний також дидактичний матеріал із популярних на той час читанок 
для українських шкіл, створених А. Крушельницьким, Б. Лепким, О.Поповичем, 
М. Матвійчуком. Це збагатило педагогічну спрямованість посібників, поєднало 
вивчення літератури і музики. 

“Шкільний співаник” Ф. Колесси, перевиданий в 1991 р., застосовуємо для 
занять з курсу “Основи нотної грамоти”, “Гра на музичному інструменті” у 
процесі підготовки виховних заходів під час проходження педагогічної 
практики. 

У наш час – час боротьби за рідну мову, рідну школу, за незалежну 
Українську державу – перевидання цього співаника є прекрасним подарунком 
для вчителів початкових класів, музики, мови, народознавства. Він допоможе 
майбутнім учителям ознайомити майбутніх учнів із славним минулим 
українського народу, відроджувати його звичаї, обряди, традиції. 

Процес відродження національної школи вимагає вдосконалення музично-
хореографічної підготовки вчителів початкових класів. 

                                           
1 Грушевський М. Про українську мову і українську школу. – К.: Відродження, 1913. 
2 Колесса Ф. Шкільний співаник. У двох частинах. – Львів, 1925; Колесса Ф. Шкільний 

співаник / Заг. ред., післямова та примітки С.С. Процика. – К.: Музична Україна, 1991. 
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З першого класу вчитель має вчити рухатися у характері і темпі музики, 
точно починати і закінчувати рухи разом з музикою, за допомогою рухів 
показувати динамічні відтінки, виконання в рухах музичних тривалостей – 
половинна – четвертна,  четвертна – восьма (довгі і короткі тривалості), вчитися 
розрізняти побудову музичної фрази. 

Заняття з ритміки і танцю у студентів педагогічного факультету мають 
велике навчально-виховне значення. Вони сприяють розвитку музикальності та 
ритму. У спеціальних рухах, танцях навчаємо сприймати емоційний зміст того 
чи іншого музичного твору. Студенти мають отримати суму знань, які 
допоможуть їм визначитись у формуванні естетичних смаків. Теоретичні знання 
є найбільш вагомим фактором в естетичному вихованні засобами хореографії. 
Залежно від того, як буде скерований цей процес, як він буде організований, 
таким буде практичний результат використання цих знань. 

Саме процес вивчення танцю має бути побудований методично правильно, 
він складний за формою і змістом. Він, як правило, складається з декількох 
елементів руху. В залежності від того, як фахівець зуміє їх скомбінувати у 
послідовності, елементи рухів утворюють танець. 

Методика вивчення танцю, спів вправ та пісень з музично-ритмічним 
супроводом базується на знаннях педагогіки, психології з урахуванням 
психологічних особливостей молодших школярів. 

Заняття з хореографії тісно пов’язані з музичним супроводом. Суттєве 
значення має добір музичного супроводу. Важливо, щоб його елементи були 
достатньо виражені у відповідному музичному уривку, який складає основи 
вправи або танцю. На заняттях з ритміки і танцю вивчаємо ті компоненти 
музичної виразності, які найбільш природно та логічно виявляються в рухах. 

Музичний супровід в основному поділяємо на три види: мелодії дитячих 
пісень, народні пісні і класичні мелодії. Відповідно до танцю слід 
використовувати ту чи іншу мелодію. Слід відзначити, що акомпаніатор 
орієнтується в термінології слів, яку використовує викладач, що забезпечує чітку 
організацію занять, чітку співпрацю викладача і концертмейстера. 

Музичний супровід переважно залежить від фахової підготовки 
акомпаніатора, його практичного досвіду. Цілеспрямований підбір музичного 
супроводу також сприяє психологічному розвантаженню, а вдале поєднання 
занять хореографії з іншими предметами може позитивно забезпечити 
навчальний процес. Музичний супровід має базуватися на піснях, слова яких 
відповідають змісту поставлених завдань. Основою в музичній підготовці 
майбутнього вчителя початкових класів і хореографії маємо українську народну 
музичну творчість у  всій її різновидності.  

У процесі викладання музичних дисциплін суть основних проблем 
програмового матеріалу бажано подавати як завдання для самостійного 
вирішення студентів, тобто закласти інваріант самостійних прочитань і 
тлумачень. Виходячи з цього, необхідно використовувати такі способи 
пояснення, які б породжували в студентів діалог – роздум, пошук особистісного 
смислу й опиралися на принципи проблематичності, варіативності, 
імпровізаційності. Це значною мірою сприятиме формуванню особистісно-
ціннісного відношення майбутніх учителів початкових класів і хореографії до 
засвоюваних естетичних знань і умінь, тобто естетичних переконань, наявність 
яких є одним із показників високого рівня їхньої професійної підготовки. 
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Левицька Н.М. (Київ) 

 
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ-ГУМАНІТАРІЇВ  
У ВНЗ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ХІХ – ХХ ст.:  

ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ 
 
На основі першоджерел у статті розглянуто принципи і методи підбору 

та підготовки кадрів гуманітарного профілю у вищих навчальних закладах 
України на зламі ХІХ –  ХХ століть. Розкривається їх роль у пробудженні 
національної свідомості студентської молоді 

 
Кожна історична епоха напрацьовує власний досвід розв’язання освітніх 

проблем, які завжди відносилися до розряду фундаментальних у будь-якому 
суспільстві. Вивчення, аналіз і використання цього досвіду – актуальне 
завдання історичної науки і педагогічної практики. 

У дореволюційній Росії, під протекторатом якої перебувала й Україна, 
було дуже мало суто наукових закладів, не пов’язаних з навчальним 
процесом. Основною науковою базою була Академія наук. Тому не лише в 
підготовці науково-педагогічних кадрів, а й у розвитку науки дуже важливу 
роль відігравали університети. В цей час у Наддніпрянській Україні діяло 
три університети: Харківський (1805), Київський (1834) та Новоросійський 
(1865).  

У ІІ пол. ХІХ ст. університети України здебільшого самі забезпечували 
себе викладачами. Так, у 1880 р. на юридичному факультеті Київського 
університету з 12 викладачів 11 були його випускниками, на фізико-
математичному факультеті Харківського університету з 14 викладачів 9 були 
його вихованцями. Професорсько-викладацький склад дуже часто 
змінювався через перехід з одного ВНЗ до іншого. Частину вакансій 
обіймали свої ж випускники, які пройшли стажування за кордоном, або в 
інших російських університетах.  

Кількість професорсько-викладацького складу регламентувалась 
університетським Статутом. Так, за штатом в Одеському університеті мало 
бути 29 ординарних і 13 екстраординарних професорів, 16 доцентів, 4 
лектори іноземних мов. Нештатними вважалися приват-доценти, праця яких 
оплачувалася з університетських коштів. Ними могли бути доктори наук, 
магістри і кандидати наук – кращі з випускників, які захистили на засіданні 
факультету письмову роботу. Проте до кінця століття штат в Одеському 
університеті не був укомплектований: у 1875/76 навч.р. він становив 66%, 
1883/84 – 63%, 1895/96 – 85% статутної норми1. 

На зламі століть кількість науково-педагогічних кадрів, працюючих  у 
ВНЗ України, складала близько тисячі осіб. Так, у Харківському 
університеті працювало 341 викладач; Київському – 171, Одеському – 143, 
Ніжинському історико-педагогічному інституті – 49 викладачів. 

                                           
1 Записки Императорского Новороссийского университета. – 1904. – Т. 99. – С. 10.  
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Нечисленний прошарок науково-педагогічної інтелігенції виконував 
соціальне замовлення з підготовки кадрів для різних галузей промисловості, 
сільського господарства, освіти, культури, охорони здоров’я, а також 
проводив наукові дослідження. В чиновницькій ієрархії професор значився 
статським радником (V-й клас за «Табелью о рангах»), ректор – дійсним 
радником (ІV-й клас). Фахівці даної категорії, зазвичай, мали дворянське 
походження. У Київському університеті вони переважали  вихідців з 
чиновників і духовенства, у Харківському – це спостерігалося протягом 
усього століття. Викладачів з непривілейованих станів були одиниці. 

У Російській імперії кінця ХІХ ст. освітній ценз був одним із основних 
факторів при визначенні чинів на громадянській службі. Він вважався 
необхідним для вступу на державну службу. Викладачі ВНЗ користувалися 
чітко визначеними службовими правами, які залежали від наукових 
ступенів. Вони встановлювалися не тільки з метою регламентації службової 
діяльності, а й з тим, щоб стимулювати освічених людей до наукових 
пошуків та чиновницької діяльності. 

Питання про статус освіченої людини обговорювалось і в наукових 
колах, і на рівні державних структур. У 1901 р. в окремій записці 
Міністерства народної просвіти (МНП) до Ради Київського університету 
вказувалося на те, що надання службових прав тим, хто закінчив 
університетський курс, може гарантувати державі більший відсоток 
чиновників з вищою освітою, а отже, зростання в суспільному середовищі 
освічених елементів1. 

Статус викладачів і випускників різних навчальних закладів ІІ пол. 
ХІХ ст. був диференційованим. У галузі вищої освіти ширшими правами 
користувалися університети. Обмеження прав Ніжинського історико-
педагогічного інституту ім. князя Безбородька стало однією з причин його 
реорганізації. Згідно з рішенням Державної ради від 20 листопада 1874 р. 
інститут почав користуватися всіма правами, наданим університетам в ст. 
125-135 загального Статуту університетів2. 

Викладачами гуманітарних факультетів були вчені, які внесли значний 
вклад у розвиток вітчизняної науки. Одні з них були досить відомими, а інші 
– більш радикальні, які зазнавали утисків з боку царського самодержавства, 
– менш відомими. 

Так, у ІІ пол. ХІХ – на початку ХХ ст. на історико-філологічному 
факультеті університету Св. Володимира працювала плеяда видатних 
істориків, які представляли Київську школу: М.П. Дашкевич, М.В. Довнар-
Запольський тощо. Значний внесок у розвиток історії стародавнього світу та 
археології зробили Ф.Г.Міщенко, О.О. Котляревський і викладачі-науковці 
Ю.А. Кулаковський, А.І. Покровський, Г.Г. Павлуцький, В.Е. Данилевич 
тощо. Особливий внесок у розвиток історичної вітчизняної гуманітарної 
науки зробив І.В. Лучицький, який написав багато праць, присвячених 
історії України. 

                                           
1 Доклады комиссии ИУСВ. – 1901. – С. 86.  
2 Сборник постановлений по МНП. – СПб.: Тип. В.Банаглова, 1878. – С. 602. 
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Разом з тим для ліберально налаштованих викладачів створювалися 
несприятливі умови для роботи. В часи реакції 80-х років професорів 
призначали тільки з огляду на політичну благонадійність. Кадровий 
потенціал ВНЗ уряд намагався поповнювати прихильниками законності і 
порядку. В цій ситуації особливо складно було працювати історикам. Їм 
Міністерство ставило вимогу обов’язкового впровадження ідеології 
російського монархізму. За вимогами інструкції викладачі мали подати на 
засіданні факультету програму свого предмета з пояснювальною запискою і 
списком рекомендованої літератури. Зі змісту курсів вилучали матеріали 
протидержавного й атеїстичного спрямування. Порушення цих інструкцій 
призводило до втрати службових посад. 

Маловідомими, але досить прогресивними були викладачі М.М. Клячин, 
М.М. Любович, В.К. Піскорський, Е.В. Тарле, Д.М. Петрушевський, 
П.М. Ардашев, Т.Д. Флоринський, А.М. Ясинський.  

Особливу роль в історії філософської думки в Київському університеті 
відіграли проф. О.М. Гіляров та філософ, логік і психолог Г.І. Челпанов. 

Філологічні науки представляли такі вчені як О.І. Соболевський, 
П.В. Владимиров, А.М. Лобода, А.І. Сонні тощо. 

На юридичному факультеті працювали К.А. Мітюков, В.О. Удінцев, 
В.Г. Демченко, В.І. Синайський тощо.  

Політичну економію в Київському університеті викладали високого фаху 
викладачі: А.Я. Желєзнов, Д.І. Піхно, О.Д. Білімович. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. талановиті, але маловідомі вчені 
працювали і в інших університетах. Так, у Харківському університеті лекції 
читали відомий філолог, філософ О.О. Потебня, видатний філолог 
І.І. Срезневський, а менш відомі і “неугодные” з різних причин та обставин 
покинули стіни цього ВНЗ, вони перейшли працювати професорми до 
Новоросійського університету. Згодом А.Н. Деревицький стає ректором 
цього університету, потім попечителем Казанського навчального округу; 
В.В. Лапін перейшов на посаду директора до Курської гімназії; 
В.С. Іконніков – до Київського, А.І. Александров до Казанського 
університету. 

Тривалий час на історико-філологічному факультеті Харківського 
університету працював відомий історик Д.І. Багалій, професор Г.Ф. Шульц, 
відомий лінгвіст, етнограф, улюбленець студентів М.Ф. Сумцов. І до менш 
відомих, але тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток освіти і науки можна 
віднести  професорів: М.Г. Халанського, Ф.А. Зеленоградського (він віддав 
цьому закладу понад 45 років життя), Т.І. Буткевич, Л.Ю. Лазаревич-
Шепелевич, І.В. Нетушил тощо. Ці професори мали великий досвід і стаж 
роботи в університеті, викладацьку діяльність більшість з них починали в 
70-ті роки ХІХ ст. і працювали понад 25-30 років. Професорсько-
викладацький склад юридичного факультету Харківського університету 
представляли такі професори: А.Н. Столнов, Л.М. Загурський, 
Н.О. Куплеваський, П.П. Мигулін, С.П. Ніконов, М.А. Гредескул тощо1. 

                                           
1 Альбом к 100-летию Харьковского университета. – Харьков, 1905. – С. 40. 
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У Ніжинському історико-філологічному інституті викладачів з ученими 
ступенями було менше. Проте й серед них були доктори та магістри. Так, з 
1875 р. на посаді професора і наставника працював М.Я. Аристов, перу якого 
належить більше 70 наукових публікацій. З 1882 р. професором російської 
історії працював магістр М.М. Бережков. Викладачами інституту були: 
професор Р.Ф.Брандт, ординарний професор А.С. Будилович, наставник, 
магістр Б.Ф. Бурзі, професор А.О. Брок, директор інституту з 1893 року 
Ф.Ф. Гельбке тощо. Улюбленцем студентів, одним з найпопулярніших 
лекторів був талановитий учений, письменник М.Я. Гродт, автор 88 
наукових праць. Інспектором інституту був професор А.В. Добіаш. 
Докторський ступінь мали ординарні професори С.М. Жданов, Г.Е. Зенгер. 
Понад двісті наукових публікацій мав ординарний професор, вчений-філолог 
В.В. Качановський. 

Наведений перелік викладачів-науковців дає підстави стверджувати, що в 
інституті була сформована наукова педагогічна школа, вихованцями якої 
були викладачі гімназій: П.К. Абуладзе, Л.В. Автономов, П.А. Адамов, 
П.І. Барсов, Д.В. Барциковський, А.М. Володимиров, В.Б. Гончаров, 
В.І. Жирнов, Н.Ф. Карський та багато інших1. 

У Новоросійському університеті виникла складна проблема нестачі 
професорсько-викладацьких кадрів. На 1 січня 1904 р. тут не вистачало 14 
ординарних і 5 екстраординарних професорів. Залишалися незаміщеними 
кафедри: історії західноєвропейських літератур (з січня 1898 р.); римського 
права (з вересня 1898 р.); історії російського права (з жовтня 1899 р.); 
поліцейського права (з жовтня 1902 р.); цивільного права (з червня 1903 р.). 
Ця проблема гостро торкалася кафедр юридичного факультету. Як у 
Київському, так і в Новоросійському університетах деякі штатні викладачі 
не мали вищого ступеня доктора наук. 

Серед викладачів Новоросійського університету виділявся А..І.Маркевич, 
який був «крупной научной силой, выдающимся профессором, редкой 
талантливости и духовной силы человеком»2. Дивовижна пам’ять, титанічна 
праця і  любов до науки принесли йому авторитет і повагу серед колег і 
студентів. Жодний культурницький захід в Одесі не відбувався без нього: він 
виступав із вступним словом або з доповіддю, читав лекції і літературні 
твори. В університеті А.Маркевич викладав з 1890 до 1895 р. Він читав курс 
нової російської історії, а також, вперше в навчальній практиці прочитав 
курс історії Південної Росії (України). Пізніше, крім В.Антоновича, жоден 
професор не читав цей курс. Це свідчить про те, наскільки сміливим і 
важливим було тоді читання історії Південного краю, наскільки важливими і 
цінними були ті лекції. 

Сучасники знали А.Маркевича як патріота України, ніколи й ніхто не 
називав його «українофілом». «Он любил малорусскую нацию такой 
высокой гуманной любовью, которая делает только честь человеку. Это 

                                           
1 Историко-филологический институт князя Безбородко в Нежине 1875-1900. – Нежин, 

1900. – С. 120.  
2 Синявский А. А.И. Маркевич – историк Новороссийского края // Летопись 

Екатеринославской ученой архивной комиссии. Год первый. – Екатеринослав, 1904. – С. 1.  
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была любовь к народу, своему народу. В такой любви нельзя упрекнуть. 
Напротив, такая просвещенная любовь возвеличивает человека»1. Вчений 
завжди не був байдужим до суспільних подій, поділяв опозиційні погляди й 
настрої студентства, постійно цікавився суспільно-політичними й 
культурними проблемами. В серпні 1895 р. на станції Волочиськ поліція 
затримала його при нелегальному  перевезенні з-за кордону заборонених 
праць М. Драгоманова, П. Куліша, Ф. Лассаля тощо. Під час обшуку на 
квартирі вченого знайшли зошит, у якому він записував, кому і які книги 
давав читати зі своєї бібліотеки. Там були зазначені твори О. Герцена, 
К. Маркса, Л. Фейєрбаха, Ф. Лассаля, М. Чернишевського2. 

Порівнюючи штатні показники Новоросійського університету кінця 
ХІХ ст. – початку ХХ ст., необхідно відзначити, що кількість викладачів у 
цьому ВНЗ поступово зростала. На 1 січня 1904 р. на історико-
філологічному факультеті Новоросійського університету працювало 9 
ординарних і 5 екстраординарних професорів, 4 лектори іноземних мов. На 
юридичному – 6 ординарних і 2 екстраординарних професори3. 

Уряд вживав заходи щодо заохочення професорсько-викладацького 
складу вищих навчальних закладів, і зокрема, гуманітарного профілю. Це 
підтверджується і чинною системою нагород викладачів орденами за 
відмінну службу у відомстві Міністерства народної освіти. Факт, що 
заслуговує на позитивну оцінку. Так, у 1905 р. у Київському університеті 
Св. Володимира було нагороджено орденами Російської імперії 32 
викладачі. За вислугою років викладачам надавалися чини. 

Російський уряд цінував викладачів, які наполегливо й сумлінно служили 
освітянській справі, про що свідчить практика зведення в чин, нагородження 
орденами. Це стимулювало викладачів до плідної діяльності, позитивно 
впливало на громадську думку. Необхідною умовою успішної наукової та 
викладацької діяльності були відрядження за кордон професорів, їхніх 
помічників та приват-доцентів. Крім того, поширеною була практика 
відряджень у межах Російської імперії. 

Викладачам, які вдосконалювали свої знання за кордоном, надавалося 
місце на сторінках «Университетских известий» для звіту про результати 
відрядження.  

У 1880 р. на сторінках цього видання звітував професор 
М.В. Володимирський-Буданов, який рік перебував у закордонному 
відрядженні. 

Таким чином, досить високий рівень матеріального забезпечення, 
гарантії пенсій, ряд інших пільг створювали умови для плідної творчої 
діяльності. Але разом з тим, влада пильно стежила, щоб викладацька 
діяльність не виходила за межі офіційної ідеології. 

Так, у статуті прав духовних академій було записано, що викладачі 
мають діяти виключно в православному дусі, в готовності служити церкві. 

                                           
1 Там само. – С. 6, 8-9.  
2 Центральний державний історичний архів України у місті Києві, ф. 419, оп. 1, спр. 2066, 

арк. 2.  
3 Записки Императорского Новороссийского университета. – 1904. – Т. 99. – С. 9-11. 
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Причому особливо обумовлювалося, що всілякі відступи від цього правила 
не можуть бути терпимі. 

Не допускалися відхилення від офіційної ідеології і серед 
університетських викладачів. Це особливо позначилося на діяльності 
гуманітаріїв, серед яких було найбільше «неугодних», і отже, вони ставали 
маловідомими. 

У ВНЗ створювали несприятливі умови для роботи ліберально 
налаштованих викладачів. Серед „опальних” викладачів у Новоросійському 
університеті виявили І. Мечніков, О. Посніков, В. Преображенський. 

В „опалі” перебувала ціла низка вчених: доктор медицини Харківського 
університету І. Сицянко, професор Київського університету Ф. Міщенко. 
Останнього звинуватили в українофільстві і в 1884 р. звільнили як 
„неблагонадійного”. 

У період реакції 80-х років професорів призначали за політичними 
переконаннями. У листі до міністра І. Делянова (серпень 1884 р.) 
Ф. Міщенко відверто намагався довести, що „украинофильство, как таковое, 
не представляет собою не только противогосударственного, но и вообще 
политического движения”. 

Згідно з інструкцією, викладачі представляли на засіданнях факультету 
програму зі свого предмета, пояснювальну записку і списк рекомендованої 
літератури. Зі змісту курсів виключалися матеріали антидержавного 
спрямування. Циркуляр 1848 р. покладав на попечителів навчальних округів 
обов’язки суворого нагляду за змістом і методами викладання суспільних, 
філологічних та інших наук1. 

Порушення міністерських настанов та інструкцій часто призводили до 
звільнення з викладацьких посад. Кількість таких викладачів у кожному 
університеті на кінець ХІХ ст. постійно зростала. Та не дивлячись на хитке 
правове становище суспільствознавців, історичні й археологічні 
дослідження провадило багато викладачів. Один лише перелік імен тих, хто 
працював на ниві історичної науки, може засвідчити, що в період розкладу 
феодально-кріпосницької системи і становлення капіталізму помітно зросла 
зацікавленість історичним минулим. Досить відомими істориками того часу 
стали Д. Багалій, В. Іконніков, А. Андрієвський, В. Антонович тощо. 

А більш „неблагонадійні” професори були практично ізольовані від ВНЗ, 
забуті і про них мало хто згадував. Серед таких науковців – О. Лазаревський, 
І. Лашнюков, А. Маркевич, І. Новицький.  

Гонінням був підданий і улюбленець студентів Харківського 
університету, професор історії російського права І.І. Дитятін. Він був 
людиною ліберально-демократичних поглядів, великим другом молоді, 
вченим-практиком. Мав репутацію „червоного” у реакційних професорів, які 
вишукували будь-який привід для компрометації його імені. За підтримку 
антидержавних настроїв університетської молоді Дитятіна у 1887 р. вигнали 
з університету2. 

                                           
1 Мальцева Л. Г. Преподавание и изучение отечественной истории в университетах России в 

первой половине ХІХ века: Дис. … канд. ист. наук. – К.,1987. – Т. 6. – С. 42. 
2 Сватиков С. Г. Указ. соч. – С. 57, 59. 
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Надзвичайно складною була морально-психологічна атмосфера у ВНЗ 
України. Підозри, поліцейський нагляд, жорсткі норми і правила 
викладання, обов’язкове читання лекцій в „охранительном духе” не сприяли 
зростанню викладацьких кадрів і не давали можливості багатьом науковцям 
сповна розкрити свої таланти. Недотримання елементарних норм ведення 
дискусії на вчених радах, образи, звинувачення підривали моральне й 
фізичне здоров’я багатьох діячів науки й освіти. Їм складно було апробувати 
свої думки і погляди, наукові концепції і навіть наукові відкриття в пресі. 
Йдеться про тих, чиї погляди не співпадали з офіційними. 

Професори І. Павловський, Л. Падалка, М. Плохинський та інші, які 
викладали не лише в університетах, а й у гімназіях, кадетських корпусах, 
Ніжинському історико-філологічному інституті, створювали свої праці 
завдяки великому ентузіазму, без жодних урядових асигнувань. 

Професори-історики сприяли пробудженню у студентів зацікавленості до 
історії України, проводили велику роботу по збиранню й узагальненню 
фактів, систематизації й публікації архівних матеріалів, закладаючи тим 
самим основи української історіографії. 

Узагальнений аналіз соціально-правового статусу викладачів-
гуманітаріїв є необхідною, але недостатньою характеристикою умов 
організації процесу навчання, напрямів впливу професорів на формування 
самосвідомості студентів гуманітарного профілю, ролі університетів в 
утвердженні – як протидії русифікаторській політиці – української 
національної ідеї. 

Глибокий аналіз змісту гуманітарної освіти з точки зору її орієнтації на 
реалізацію української національної ідеї зробив М.С. Грушевський. Він 
вказує, що наукове українознавство не має підтримки в державних 
просвітницьких закладах, зокрема в університетській науці. У програмі 
вищої школи, в університетське викладання українські галузі науки 
потрапляли “як рідкі та випадкові гості”. “Почнемо – зазначає 
М.С.Грушевський, – з такої основної, з точки зору національного розвитку і 
руху, дисципліни як українська мова”. Автор статті “Вопрос об украинских 
кафедрах и нуждах науки”1 дає глибокий аналіз стану викладання 
мовознавчих дисциплін. Він підкреслює, що мовознавство, окрім мов 
класичних, поставлено в Росії взагалі погано, за винятком санскриту і 
порівняльного мовознавства. Навіть з російською мовою – одним з основних 
предметів університетської науки – і навіть у кращих університетах 
трапляється, що її не викладають протягом цілих років, оскільки кафедри 
очолюють професори, які спеціалізуються у галузі літератури. 
М.С. Грушевський говорить, що частіше читають окремі розділи 
мовознавства, а не систему російської мови, до якої входять: історія мови, 
діалектологія, новий курс граматики: фонетика, морфологія, синтаксис. В 
такій системі мова не викладається2. 

                                           
1 Грушевский М. Освобождение России и украинский вопрос. – СПб., 1907. – С. 6.  
2 Там само. – С. 7. 
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Курси з мовознавчих дисциплін вели професори, які читали й курси 
літератури. В той же час, мовознавство та історія чи теорія літератури – це 
цілком самостійні галузі знань, які вимагають від дослідників іншого 
методу, інтересів, навіть складу мислення. 

М.С.Грушевський підкреслює, що за таких умов лише винятково 
обдаровані вчені або зовсім посередні професорські сили, які є пасивними 
передавачами чужих ідей, можуть з однаковим інтересом віддаватися як 
мовознавству, так і літературі, почувати себе більш-менш сильними в цих 
галузях і відводити їм однакове місце в своїх курсах. 

Щодо української мови, то вона в університетській практиці Росії є лише 
другорядною, випадковою частиною мовознавчих курсів. З болем констатує 
М.С. Грушевський, що в університетах Росії викладається історія, історія 
літератури, мови: сербська, болгарська, чеська, і не викладають ні мови, ні 
літератури, ні права українського народу, найбільшого у слов’янській сім’ї  
після народу російського і найбільш пов’язаного з ним історичними умовами 
і сучасними стосунками. Таке становище видатний український мислитель 
вважає аномальним. Більше того, академічна наука в Росії нічого не робила 
для того, щоб внести в коло викладання дисципліни, присвячені 
українському народу. Питання про створення українських кафедр 
перебувало без будь-якого руху, і в той же час предмети, які не є 
пріоритетними, чужими, екзотичними не залишалися без господаря, без 
відповідної кафедри1. 

Критична оцінка реалізації змісту гуманітарної університетської освіти 
М.С.Грушевським свідчить про глибоку суперечність, яка існувала між 
зафіксованим переліком навчальних дисциплін та забезпеченням їх 
викладання, враховуючи науковий рівень розробки навчальних курсів. Це з 
одного боку, а з іншого, – не створювалися умови для формування 
національної самосвідомості студентів-гуманітаріїв в університетах України. 
„Українець, – пише М.С.Грушевський, – який усвідомлює культурно-
національні інтереси свого народу, має в принципі стояти за те, щоб в 
Університетах України всі курси української програми викладалися б 
українською мовою”2. 

Деканом юридичного факультету Харківського університету був 
проф. Н.А. Гредескул. В коло наукових інтересів професора входили 
питання, пов'язані з українською національною ідеєю. В статті " Великая 
Россия, как программа разрешения национального вопроса в России", автор 
зазначає, що найближчі "родичі" великоросів-малороси (українці) і білоруси 
зазнали найбільшої "русифікаціі", ніж інші національності, які мешкають у 
Росії. Насамперед вживання рідної мови було дуже обмеженим. Буквар 
українською чи білоруською був неможливим, Євангеліє в перекладі на ці 
мови переслідувалося як радикальна пропаганда. Вважалося, що 
національний рух в Україні вигаданий, штучний, дуже небезпечний для 
"єдності" загальноросійської культури.  

                                           
1 Грушевский М. Вопрос об украинских кафедрах и нужды науки // Сборник «Освобождение 

России и украинский вопрос». – СПб., 1907. – С. 20.  
2 Там само. – С. 23. 
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Проти такої позиції російської влади, її представників, правої 
інтелігенції, була спрямована наукова, педагогічна, громадсько-
просвітницька діяльність М.Ф.Сумцова, Д.І. Багалія, В.Б. Антоновича та 
угрупувань інших професорів вищої гуманітарної школи. 

Слід зазначити, що ці професори були в опозиції щодо офіційного 
викладання, виявляючи свою опозиційність в об'єктивному аналізі проблем 
українознавства, а також впливаючи на свідомість студентів-гуманітаріїв 
викладанням відповідних розділів мовознавчих, літературознавчих, 
історичних курсів університетських навчальних дисциплін. Ця тенденція 
виявилася ще в останній чверті ХІХ ст., а посилилась після революційних 
подій 1905 р.  

Проте основний фон викладання визначався русифікаторською 
політикою в галузі вищої освіти, різними "маневрами" Міністерства освіти 
щодо забезпечення умов для русифікації викладання. Так, вивчення штатних 
формулярів викладачів факультетів та відділень гуманітарного профілю 
показало, що одним з "прийомів" було переведення професорів з території 
"великої" Росії на територію України. Це продуманий соціально-
психологічний підхід. Він розрахований на те, що прибулі з Росії професори 
пропонували свої курси, розроблені на іншому матеріалі, не пов'язаному з 
Україною. По-друге, мовний бар'єр робив цю категорію професури стійкою 
опорою уряду в проведенні русифікаторської, державницької політики в 
гуманітарних ВНЗ. Отже, проблема володіння українською мовою 
перетворювалася на політичну проблему, впливала на розшарування 
професури. Такі ж тенденції спостерігаються і в студентському середовищі, 
у якому чітко визначилися як прихильники українства, так і шовіністично 
налаштовані групи, які стояли на позиціях офіційної русифікаторської 
політики. 

Подвижниками науки в Україні були саме викладачі ВНЗ. Серед них – 
представники різних національностей: українці, росіяни, білоруси, поляки, 
євреї, німці тощо. Науково-педагогічна діяльність більшості з них – приклад 
самовідданого виконання професійного обов’язку. 

Науково-педагогічний прогрес передбачав вільний, необмежений обмін 
думками і результатами пошуків, а міністерський і поліцейський контроль 
був на заваді цьому. 

Отже, всупереч перешкодам і заборонам царських властей, які жорстко 
контролювали підбір і підготовку кадрів у вищих навчальних закладах 
України, все ж були професори і викладачі, які мали мужність стояти на 
сторожі істини, давати об’єктивну оцінку суспільним подіям, пробуджувати 
національну свідомість студентської молоді.  
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Антонюк Т.Д. (Київ) 

 
ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ  

ОСВІТИ В УСРР (20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст.)  
ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ  
ТОТАЛІТАРНОГО СУСПІЛЬСТВА  

 
Стаття присвячена розвитку освіти в Україні періоду радянізації 

українського суспільства (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.). Автор 
стверджує, що в період  трансформації ідеологічної освіти в культурно-
історичну національну, особливо важливо знати механізми формування 
радянської освітньої парадигми, щоб краще усвідомити сутність, і, 
відповідно, уникнути неефективних теоретичних і практичних підходів.  

 
Система освіти виконує дві важливі функції: освітню (просвітницьку) та 

виховну. У своїй єдності ці функції забезпечують життєдіяльність освітньої 
галузі і мають важливе значення для розвитку держави. Освітня функція 
забезпечує економічне благополуччя держави, а виховна – її моральне 
здоров’я. 

Проблема освіти сьогодні є актуальною не тільки для посттоталітарних 
країн, а й для більшості країн Європи, оскільки існуюча парадигма уже не 
відповідає умовам сучасного швидкоплинного та множинного світу, де 
необхідна адекватна реакція на глобальні зміни та перетворення. 
Актуальною в сучасних умовах стає особоцентрична  парадигма, яка 
заперечує освіту “на все життя”, натомість пропонуючи освіту “через усе 
життя”, а самоосвіту розглядає як одну з фундаментальних характеристик. 

Проблема освіти має тісний зв’язок із важливими науковими та 
практичними завданнями, які постали з проголошенням незалежності 
України. Реформування системи освіти в Україні, повернення до 
національних засад, відродження і розвиток етнопедагогіки, що є основою   
педагогічної науки, вимагає перенесення акцентів з суб’єкт-об’єктних 
підходів у навчанні та вихованні молоді до суб’єкт-суб’єктних, не 
відміняючи перші, а лише перетворюючи їх у допоміжні. Якщо 
соціоцентрична парадигма відповідала вимогам будівництва радянського 
суспільства й орієнтувалася на формування особи певного зразка 
(радянського типу людини), то особоцентрична пропонує становлення особи 
за власним образом, що відповідає вимогам розбудови демократичного 
суспільства у сучасній Україні.  

Зміст статті ґрунтується також на інтерпретації тих трансформаційних 
процесів, які об’єктивно відбуваються у нашому житті. На думку автора, 
необхідно знати і враховувати теоретичний і практичний досвід розвитку 
української освіти 20-х – початку 30-х рр., коли закладалися основи 
радянської освітньої парадигми, щоб уникнути неефективних підходів у наш 
час, коли розбудовується українська національна система освіти.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що даній проблемі 
присвячена значна кількість праць, у яких здійснюється інтенсивний пошук 
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шляхів її розв’язання. Зокрема, наукові дослідження К.Корсака, Т.Усатенко, 
І.Беха, О.Вишневського, Б.Ступарика, П.Кононенка, Т.Кононенка та інших 
авторів1. 

Суть пошуків нової освітньої парадигми розкривають нормативно-
законодавчі акти, що регулюють освітню галузь у сучасній Україні2.  

Дана стаття присвячується розвитку освіти в Україні в 20-х –             
поч. 30-х рр. ХХ ст. Аналіз системи освіти, що вироблялася суспільством 
відповідно до соціального замовлення радянської епохи, важливий з огляду 
на те, що в умовах розбудови Української держави слід враховувати 
особливості, що мають місце в сучасній українській освіті, оскільки 
впродовж семи десятиліть це була система, що мала мету забезпечити 
тотальну денаціоналізацію українського суспільства.  

На початку 20-х рр., коли радянська влада прагнула завоювати симпатії 
місцевого населення, українська освітня галузь розвивалася відносно 
самостійно, за власною схемою, розробленою Народним комісаріатом освіти 
УСРР. Це був період становлення радянської освіти, коли ще центр дозволяв 
певні відхилення від російських зразків. Радянізація освітньої сфери 
здійснювалася в той період своїм шляхом, відмінним від РСФРР. 

Завдання, які поставили собі більшовики в галузі освіти в Україні з 
моменту поступового упокорення її території, зводилися до напрацювання 
нормативно-правової бази, як основи правової практики, чим 
забезпечувалося б панування нової ідеології, практичних заходів по розробці 
нової системи освіти, зміни системи освіти й ролі сім’ї та послаблення 
родинного виховного впливу в процесі становлення й розвитку людини. 

На початку 30-х рр. сформувалася колективістська система виховання й 
освіти, що нині підлягає переосмисленню, реформуванню, трансформації в 

                                           
1 Корсак К. До пошуків нової парадигми освіти // Директор школи. – 2000. – № 29-32 (125-

128); Усатенко Т. Українська національна школа: минуле і майбутнє. Українознавчий вимір. – 
К.: Наукова думка, 2003. – 285 с.; Усатенко Т. Українознавство в культурно-історичній 
парадигмі національної освіти // Українознавство в системі освіти: Матеріали міжнародної 
наук.-практ. конф. – К.: Освіта, 1996. – С. 28-29; Бех І. Інваріанти виховання особистості // 
Перспективні освітні технології. – К., 2000. – С. 36-45; Бех І. Особистісно-зорієнтоване 
виховання. – К., 1998; Вишневський О. Концепція демократизації українського виховання // 
Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. – К., 1997. – С. 78-122; 
Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. – Дрогобич: Коло, 2004; 
Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2003. – 
328 с.; Дроб’язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність. – К.: Вид. центр 
“Академія”, 1997. – 184 с.; Савченко О.Я. Цілі й цінності реформування сучасної школи // 
Філософія освіти в сучасній Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф. 
“Філософія сучасної освіти та стан її розробки в Україні” (1-3 лютого 1996 року). – К.: ІЗМН, 
1997. – С. 47-51; Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Концепційні основи програми національно-
державницького виховання // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту 
українознавства. – К., 2007. – Т. ХVIII. – С. 8-34. 

2 Закон України “Про загальну середню освіту” // Освіта України. – 1999. – 23 червня; 
Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 24 квітня – 1 травня; 
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформаційний збірник МОН України. 
– К., 2002. – № 2; Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні» // Вища освіта. Нормативно-правові акти про організацію освіти у вищих навчальних 
закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації: У 2 кн. / Укладачі: М.І.Панов, Ю.П.Битяк, Г.С.Гончарова та 
ін.; За ред. М.І.Панова. – Харків: Право, 2006. – С. 35-40. 
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якісно нову, людиноцентристську, відповідно до умов утвердження 
незалежної Української держави.  

У час, коли відбувається трансформація пострадянської системи освіти  в 
українську національну, особливо важливо знати умови формування 
радянської освітньої системи, що здійснювалося в 20-х рр. ХХ ст., що 
сприятиме глибшому усвідомленню освітніх завдань у незалежній Україні.  

Ставиться мета показати неефективність концептуальних і практичних 
підходів до розвитку радянської освіти та виявити більш ефективний напрям 
розвитку української освіти.   

Радянська система освіти вся, без винятку, була державною, управління 
нею – жорстко централізоване, а сама система уніфікована. Виховна функція 
була ідеологізована й їй надавалося не менше значення, ніж освітній. В 
царині гуманітарної освіти ідеологічна функція переважала освітню, що 
завдавало великої шкоди якості освіти. 

Система освіти, яка творилася у 20-ті роки ХХ ст., а остаточне її 
утвердження на всіх просторах СРСР відбулося на початку 30-х рр., у 
науковій літературі має різні назви – адаптаційна, соціоцентрична, 
просвітницько-прогресистська тощо. 

Більшовицька влада основну увагу звертала на соціальне реформування 
освіти, підпорядковуючи її завданням “комуністичного виховання”. У липні 
1919 р. Раднарком УСРР схвалив “Положення про єдину трудову школу 
Української СРР”, де констатувалося, що школа, яка досі стояла на голові, 
буде поставлена на ноги. Робітничий клас, який взяв владу в свої руки, 
покликаний зробити революцію і в школі, примусити її служити своєму 
класовому ідеалові, який більшовики  вважали разом з тим і ідеалом 
загальнолюдським. Фактично повторивши ідею єдиної школи, розроблену 
українськими освітніми діячами періоду Української національної революції 
(1917-1920 рр.) і викладену в “Проекті єдиної школи на Україні”, остаточно 
доопрацьованому під керівництвом П.Холодного у 1919 р. у Кам’янці на 
Поділлі, більшовики спрямували свою діяльність на організацію єдиної 
трудової школи. Трудова школа у концепції більшовицьких педагогів як за 
формою, так і за змістом, завданнями та характером відрізнялася від проекту 
єдиної школи. Зміст і форма визначали стратегію освітньої політики, а 
термін “трудова” окреслив тактику, шляхи досягнення її. Трудова школа 
ставила за мету прищепити учням і студентам нову, колективістську 
ідеологію, яка, на думку ідеологів нової школи, здатна виховати молоде 
покоління, підготовлене до прийняття і розуміння ідеї міжнародного 
братства. Ця школа зводилася до односистемності. Методологічне 
обґрунтування принципу трудової школи вперше зробив А.Луначарський у 
листі, адресованому освітянам України. Шкільну реформу автор листа 
розглядає як боротьбу мас за знання, за освіту. Завдання комісаріату освіти 
ставили за мету знищити класові привілеї, перетворити школу на 
загальнодоступну, протилежну тій, яку творив попередній режим1. 

                                           
1 Агафонова Н.В. Становлення національної системи освіти в Україні: 1917 – 1920 рр. – 

Одеса, 2002. – С. 88. 
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Проект єдиної трудової школи розробляла спеціальна комісія, котра 
складалася з російських емісарів, які прибули в квітні 1919 р. в Україну та 
деяких українських педагогів. Комісія підготувала два проекти: український, 
що передбачав 11-річну єдину школу і російський – 9-річну єдину трудову 
школу. Український проект не був покладений в основу розбудови освіти, 
оскільки він вимагав значних коштів, що неможливо було забезпечити в 
умовах повної економічної дестабілізації. З 1919/1920 навч. року 
планувалося систематизувати шкільну освітню ланку. 

Проте український проект повністю сприймав основні принципи 
російського:  

продуктивна праця визнавалася головним методом навчання і виховання; 
трудовий принцип ґрунтувався на вільних, творчих засадах1. 
Радянська влада скасувала всі попередні органи управління освітою: 

Міністерство народної освіти, комісаріати у справах шкільних округ, посади 
губернських і районних комісарів, інструкторів, земства і міські думи, а 
разом з ними й земські міські відділи народної освіти зі шкільними радами 
при них. Ці зміни здійснювалися згідно з постановою Народного комісаріату 
освіти УСРР “Про середню школу” від 1 лютого 1919 року2.  

У 1920 р. в Україні здійснювалися подальші пошуки шляхів розвитку 
освіти. Усі нижчі й середні державні, громадські й приватні школи України 
реорганізовувалися в єдину загальноосвітню трудову семирічну школу, що 
мала два ступені: 1 – 4 класи та 5 – 7 класи. Після закінчення семирічки 
випускники могли продовжувати навчання у середніх професійно-технічних 
школах. 

Творцем освітньої системи в радянській Україні у 20-х рр. був тодішній 
народний комісар освіти Г.Гринько. Вироблена ним схема освіти 
розглядалася Всеукраїнською нарадою завідувачів губерніальних відділів 
народної освіти 25 березня 1920 р., а в серпні 1920 р. його схема була 
ухвалена Всеукраїнською нарадою в справі освіти. 

У 1920 р. радянська влада розгорнула кампанію впровадження в школах 
УСРР української мови. Г.Гринько отримав доручення розробити і внести до 
Раднаркому декрет про обов’язкове викладання в усіх школах української 
мови.  

Освітня система радянської України підлягала різним змінам і до початку 
30-х років мала відмінності порівняно з освітньою системою радянської 
Росії. Спочатку в основу соціального виховання влада в Україні поклала 
дитячий будинок, а не трудову школу, як це було в РСФРР. 

Дитячий будинок мав стати “маяком” соціального виховання, тобто 
здійснювалося збирання дітей та молоді, їхній захист та охорона. “Покрити 
всю завойовану робітничо-селянською кров’ю землю “дитячими 
будинками”, – ось наше завдання. Тут кожна дитина знайде собі не тільки 
тимчасовий чи постійний “притулок”, тут вона має одержати все, що 

                                           
1 Положення про єдину трудову школу Української Соціалістичної Радянської Республіки // 

Вільна Українська школа: Орган ВУС. – К., 1918.-1919. – № 8-9. – С. 251. 
2 Культурне будівництво в Українській РСР: 1917 – 1927. Збірник документів і матеріалів. – 

К.: Наукова думка, 1979. – С. 74-75. 
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потрібне їй для виховання. Відкриті чи закриті дитячі будинки, де дитина 
живе зі своїми молодшими й старшими товаришами, зі своїми вихователями, 
де вона в дружній комуністичній спілці з подібними собі істотами росте, 
розвивається й навчається жити життям нової людини в новім людськім 
суспільстві, – от така дитяча комуна – це й є той маяк, що світить провідною 
зіркою для всієї пролетарської виховної системи”1. 

Справа виховання стала виключно компетенцією держави, керівники 
освітньої галузі вважали, що сім’я нездатна організувати виховання 
раціонально. Передбачалося всю справу виховання здійснювати у дитячих 
установах різного типу, проте школа як виховна інституція тимчасово 
зберігалася, за браком  коштів держава не могла утримувати всіх без винятку 
дітей у дитячих будинках. Такий підхід до організації шкільництва призвів 
до послаблення виховного впливу сім’ї на становлення особистості, 
відчуження сім’ї і школи на початку 20-х рр., стосунки між ними набули 
розпорядчо-виконавчого характеру. Вважалося, що сім’я (батьки, взагалі 
старше покоління) сама підлягала перевихованню, а соціальні виховні 
інституції стали відігравати головну роль у вихованні дітей і молоді. Батьки, 
як носії традиційних етнічно-культурних і християнських цінностей, не 
могли дати дітям соціального виховання в дусі інтернаціоналізму, 
колективізму, соціалізму, комунізму й атеїзму. 

Система розвитку шкільництва, розроблена Г.Гриньком, мала таку схему 
організації повітового відділу соціального виховання при Наросвіті: 

Повітовий початковий відділ соціального виховання розподілявся на 4 
секції: 1) Дитячі будинки, 2) Дошкільна, 3) Шкільно-позашкільна і 
4) Охорона дитинства. 

1. Секція Дитячих будинків відає всіма інтернатами як для нормальних, 
так і для дефективних дітей, виділяючи останніх у спеціально пристосовані 
будинки. 

2. Секція Дошкільна: відає дитячими садками й осередками, літніми і 
постійними. 

3. Секція Шкільно-позашкільна: відає дитячими клубами, школами, 
дитячими бібліотеками, майданчиками і колоніями. 

4. Секція Охорони дитинства відає правовим захистом дітей і дитячим 
забезпеченням (харчування, одяг, взуттям), практично здійснюючи це через 
п/ відділ Постачання Укросвіти. При даній секції засновується Комісія для 
неповнолітніх правопорушників. 

Схема шкільної освіти за проектом Г. Гринька передбачала: 
1) дошкільне соціальне виховання (дитячий садок, дитячий будинок, 

комуна, колонія тощо) – від 4 до 8 років; 
2) соціальне шкільне виховання (трудова семирічна школа, що 

поділялася на два концентри; 1-й чотирилітній – з 8 до 12 років і 2-й 
трилітній – з 12 до 15 років); 

3) професійну освіту; 

                                           
1 Декларація Наркомосвіти УСРР про соціальне виховання дітей // Вісник Народного 

Комісаріату Освіти УСРР. – 1920. – № 1. – С. 10. 
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а) професійна школа – дво – або трирічна з однорічним після того 
практичним стажем – для підготовки кваліфікованих робітників; 

б) технікум з трирічним курсом – для підготовки інструкторів; 
в) інститут – з чотирирічним курсом – для підготовки 

висококваліфікованого спеціаліста-практика; 
г) академія з дворічним курсом – для підготовки вченого з тієї чи іншої 

галузі науки1. 
Проте й ця система не була остаточною. Схема Г.Гринька згодом зазнала 

деяких змін, які вніс до неї тодішній заступник народного комісара освіти 
УСРР Я.Ряппо. 

Народний комісаріат освіти УСРР 10 липня 1920 р. прийняв Постанову 
“Про літні курси по підготовці працівників соціального виховання”, у якій 
наголошувалося на необхідності ознайомлення робітників соціального 
виховання, які будуть рекомендовані Наркомами і комсомольськими 
організаціями, з соціально-політичною пропедевтикою, українознавством, 
українською мовою, методикою соціального виховання за програмами 
Наркомосу.  

2 листопада 1922 р. Президія ВУЦВК затвердила “Кодекс законів про 
Народну освіту УСРР”, який визначив типи навчально-виховних закладів і 
став керівництвом у їх діяльності, практичним втіленням більшовицьких 
проектів освіти. У “Кодексі” було вказано на необхідність відкриття 
виховних установ для малолітніх правопорушників: дитячих будинків, 
трудових колоній і комун, дитячих прийомників і розподільників. “Кодекс” 
вказував на неприпустимість примусової українізації, а також на те, що 
визначення мови навчання в школах має бути “за згодою населення”2. 

У § 20 “Кодекс” застерігає: “Необхідно пам’ятати, що ... школа, якщо про 
неї не заявлено в Повітовий Відділ народної освіти, є незаконною”. § 22 
констатує: “право приватних осіб і колективів навчати й організовувати 
групи учнів визначається в кожному окремому випадку виключно Народним 
комісаріатом освіти і його місцевими органами. Відкрита без дозволу 
Наросвіти школа вважається підпільною...”3. 

Система освіти України неоднозначно сприймалася керівниками 
російського Народного комісаріату освіти, а тому з 1920 р. розпочалася 
дискусія на різних нарадах представників українського й російського 
народних комісарів освіти. Прихильники російської освітньої системи 
доводили неспроможність української освітньої системи комуністичного 
виховання юнацтва до 17-літнього віку, оскільки вона будує трудову школу 
не на засадах загальноосвітньої, а професійної школи. Оборонці української 
шкільної системи відстоювали систему Г.Гринька і Я.Ряппо, посилаючись на 
негайну потребу відбудови народного господарства, що вимагає підготовки 
кадрів кваліфікованих робітників, а також фахівців вищої кваліфікації. Вони 

                                           
1 Гринько Г. Чергові завдання радянського будівництва в справі освіти // Вісник Народного 

Комісаріату Освіти УСРР. – 1920. – № 1. – С. 3-8. 
2 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), 

ф. 1, оп. 20, спр. 1785, арк. 8-9. 
3 Там само, арк. 8. 
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обстоювали думку, що промисловість України нібито зовсім не потребує 
середніх технічних кадрів, а тому зі схеми й вилучено середні професійні 
школи. Сам факт існування до початку 30-х рр. двох систем народної освіти 
зовні свідчив про незалежність Народного комісаріату освіти України від 
уряду радянської Росії.  

Практичне втілення української схеми народної освіти виявило її 
недосконалість і потребу подальших змін. Дитячий будинок охоплював 
сиріт та покинутих батьками дітей віком від 4 до 15 років. Проте роль 
“маяка” соціального виховання він не зміг виконати і дуже скоро основним 
типом соціального виховання стала семирічна трудова школа, що складалася 
з двох концентрів – нижчого з 4-річним курсом і вищого з 3-річним курсом. 
З причин економічних 4-річна школа була визнана за основний тип трудової 
школи, а постановою Ради Народних Комісарів УСРР від 25 листопада 
1924 р. її оголошено загальнодоступною й безплатною. Законом від 5 
вересня 1925 р. навчання дітей у перших чотирьох групах трудової школи 
проголошене як обов’язкове й безплатне, хоча на практиці забезпечити дію 
цих державних документів не вдалося. Про це свідчать такі дані: в 1927/28 
навч. році з 612 366 восьмирічних дітей лишилося поза школою 216 659, а з 
331 698 дев’ятирічних дітей – 101 618, тобто третина дітей цих двох вікових 
категорій лишилася поза школою1. Про ці ж реалії свідчить і “Кодекс”, де 
читаємо: “При прийомі дітей в школи Радянська влада віддає переваги дітям 
найбіднішого трудового населення: в місті приймаються в першу чергу діти 
робітників, на селі – діти незаможних селян і червоноармійців”2. 

Не маючи можливості вчити дітей, багаті в місті і на селі, виходячи з 
цього, виявляли бажання влаштувати школи тільки для своїх дітей3.  

У кінці 20-х – на початку 30-х рр. відбулася остаточна зміна орієнтації 
щодо основної виховної інституції. Дитячий будинок уже не розглядали як 
головну виховну інституцію в Україні. На перше місце серед виховних 
установ знову виходить школа. На неї звертається все більша увага, 
покладаються завдання величезної політичної ваги, вона, а не дитячі 
будинки стають центром уваги Наркомосу.  

Часті зміни в системі освіти в даний період свідчать про остаточну 
невизначеність перспектив розвитку шкільництва та пошук оптимального 
варіанта розвитку освіти, який би найповніше відповідав завданням 
радянського будівництва.  

Непослідовність Народного комісаріату освіти у визначенні основної 
освітньо-виховної лінії, а згодом і трудової школи сприяли тому, що трудові 
школи на місцях вели свою діяльність так, як того вимагали інтереси самого 
населення, що давало учительству в даний період певну свободу у виборі 
методів виховання в трудовій школі. 

У 1924 р. НКО проголосив комплексний метод універсальним методом  
навчання і виховання як у трудовій школі, так і в середніх спеціальних та 

                                           
1 Сірополко С. Народна освіта на українських землях і в колоніях // Українська культура. 

Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К., 1993. – С. 75. 
2 ЦДАГО України, ф. 1, оп.20, спр. 1785, арк. 8. 
3 Там само, спр. 2009, арк. 51-52. 
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вищих навчальних закладах. Замість окремих дисциплін учням і студентам 
подавався комплекс конкретних об’єктів і явищ, органічно пов’язаних 
відповідно до потреб життєвого вивчення теми. Незабаром виявилися 
недоліки даного методу: учні й студенти погано засвоювали грамоту й не 
набували формальних знань. НКО офіційно визнав даний метод 
недосконалим і замінив його іншим універсальним методом, т.зв. методом 
проектів. Суть його полягала в тому, що учням і студентам під керівництвом 
вчителя, викладача дозволялося самим обирати теми для власної роботи. 
Проте і метод проектів виявився недосконалим і фактично призвів до 
занепаду освітніх закладів. М.Скрипник у своїй статті “Реконструкція країни 
й перебудова школи”, написаній у 1932 р., констатував, що перевірка цілого 
напряму педагогічної науки і педагогічної практики за весь попередній час 
призвела до глибокого переконання, що не лише метод проектів, а й метод і 
система комплексу виходять не з марксистсько-ленінських теоретичних 
настанов, підмінюють марксизм-ленінізм неправильними ідеалістичними 
настановами, підмінюють діалектику, як основну базу цілої марксистської 
педагогіки, комплексом, який нібито є своєрідною окремою формою 
діалектики на педагогічному фронті1. 

Більшовики не забороняли у даний період експериментувати в освітній 
галузі, використовувати різноманітні педагогічні системи, які приходили з 
Заходу. Поширення зарубіжного досвіду, можливість його широкого 
використання в радянській системі освіти було спробою більшовиків 
зрушити класно-урочну предметну систему. У цей час ще було можливо 
вести пошуки нових форм і методів організації навчально-виховного 
процесу. В умовах панування більшовицької ідеології, задіяні до організації 
навчально-виховного процесу загально-нормативні виміри не змогли 
зупинити в теорії і практиці відхід від класично-гуманістичної школи. 
Орієнтиром і основою системи освіти були ідеологічні настанови правлячої 
партії. На початку 30-х рр. пошуки нових форм і методів організації як 
шкільництва, так і освіти взагалі, були відкинуті й оформилася єдина 
система освіти радянського зразка. 

Постанова ЦК ВКП(б) від 25 серпня 1931 р. про початкову й середню 
школу ухвалила відмовитися від визнання будь-якого методу універсальним. 
Було рекомендовано застосовувати різні нові методи навчання, що 
сприятимуть вихованню ініціативних та діяльних учасників соціалістичного 
будівництва. 

Постанова ЦК ВКП(б) від 25 серпня 1932 р. вказала на головний недолік 
трудової школи: навчання не дає достатнього обсягу загальноосвітніх знань. 
Однією з головних причин цього явища було названо незадовільний метод 
шкільної роботи. У постанові ще раз зазначалося, що ні один метод не 
можна визнати за основний і універсальний метод навчання. Заборонялося 
використовувати бригадно-лабораторний метод як такий, що призвів “до 

                                           
1 Скрипник М. Реконструкція країни й перебудова школи // Комуністична освіта. – 1932. – 

Ч. 3. – С. 14, 15. 
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викривлень у вигляді знеосібки в навчальній роботі, до зниження ролі 
педагога та ігнорування учня”1.  

Після таких вказівок в Україні знову визнаються окремі предмети у 
навчальній системі, формальні і загальноосвітні знання, активна роль 
учителя в педагогічному процесі. Ще до уніфікації систем шкільної освіти 
трудова школа в Україні схилялася до визнання принципу політехнізму. З 
часу уніфікації освітніх систем було остаточно офіційно визнано, що 
політехнізм є основою всіх наук, визначає вибір матеріалу всіх навчальних 
дисциплін у школі. В усій радянській шкільній організації все більшого 
значення набувало поєднання школи з виробництвом. Проблема поєднання 
навчання з виробництвом, порушена ще К.Марксом, розв’язувалася всіма 
ланками школи. Самоврядування в різноманітних його формах у новій школі 
періоду 20-х – початку 30-х рр. розглядалося як показник дитячої 
організованості, свідчення того, що школа являла собою організовану 
установу, форму, здатну на широку державного характеру роботу, де 
політика й ідеологія є наріжним каменем життєдіяльності та основним 
чинником формування маси трудівників комуністичного суспільства. 

Політехнічне навчання вводиться в шкільні програми, починаючи з 
першого ступеня при школах заводять шкільні майстерні. 

При школах з’являються пришкільні ділянки, навіть засновано 
спеціальний Науково-дослідний інститут політехнічної праці, що провадить 
велику роботу. Радянська школа утверджується “єдиною трудовою 
школою”, що передбачає єдину для всіх шкіл мету – виховати покоління, 
здатне остаточно встановити комунізм, виховати своїх дітей, хоч би до якого 
класу суспільства належали їхні батьки, в єдиному пролетарському дусі. 

Щоб зреалізувати визначену мету виховання, держава визначила засоби 
педагогічного впливу, які виходили з інтересів робітничого класу. У 
педагогічному процесі використовувалися лише ті стимули, які прямо чи 
опосередковано допомагали здійсненню політичних цілей радянської школи 
– підготувати борця за ідеали робітничого класу і будівника комуністичного 
суспільства, що й визначало класовість змісту педагогічного процесу. В усі 
навчально-виховні заклади й установи, громадські просвітні установи й 
організації вводилися політизація, атеїзм, інтернаціоналізм. 

Велика роль відводилася комуністичному рухові, який мав охопити все 
дитяче й юнацьке населення СРСР і стати тією силою, яка прискореним 
темпом перетворить усю країну в комуністичний майданчик. Комуністичний 
дитячий рух розглядався владою як частина революційного робітничого 
руху. Діти, поряд з селянами, робітниками, профспілками, молоддю були 
резервом революційної енергії, організацією підростаючого покоління, 
покликаною відривати молоде покоління від “розтлінного впливу вулиці, від 
сім’ї, прищеплювати дітям нові навики, звичаї, через них поступово 
руйнувати старі форми побуту” – це позиція НКО, усіх педагогів, які 
прийняли цю систему. Дитячий комуністичний рух як форма суспільно-
політичного виховання став фундаментом усього соціального виховання. 

                                           
1 Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К., 2001. – С. 687. 
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Зародившись у дитбудинках, комуністичний дитячий рух вийшов за їх межі і 
поширився стараннями партії й уряду всюди, де знаходилися діти: школи, 
осередки, комуни, колонії тощо. Дитячий комуністичний рух встановив 
безпосередній вплив на дітей пролетарського суспільства. Життя школи 
стали пристосовувати до вимог дитячої комуністичної організації, а 
програму – до виробничих завдань радянської країни. В дитячих установах 
різних типів штучно створювалося соціальне оточення, просякнуте 
комуністичними ідеями, лозунгами та вимогами з тим, щоб діти засвоювали 
змалку суть цих вимог і вчилися їх виконувати. 

Окрім навчальної організації (відвідування навчальних закладів), 
підкреслювалася необхідність виховання дітей і молоді всюди, де б вони не 
перебували, і до того ж по-іншому, ніж у капіталістичних країнах, інакше не 
буде різниці між радянською системою освіти і західноєвропейською: 
навчаються і тут і там. Проте різниця була, і до того ж велика: в Західній 
Європі виховання дітей і молоді не було зведене до вузько-класових 
інтересів, а у радянській Україні, як і скрізь у СРСР “їх готували до боротьби 
за комунізм”. 

Така цільова установка для радянської освітньої системи стала її 
підвалиною. Виховання поєднувалося з боротьбою трудящих мас проти 
ворогів радянської влади, вихованці (учні, студенти) ставали першими 
помічниками у вирішенні всіх завдань. Освітні заклади мали давати молоді 
основи знання, уміння, щоб вони самі виробляли комуністичні погляди, 
мали робити з них освічених людей, здатних до життя і діяльності в 
радянському, прогнозованому суспільстві. Тобто “утворити свідому 
дисципліну”, “утворити єдину волю”, перетворити учнів і студентів на 
співучасників у боротьбі за визволення від експлуататорів – це була та 
основа, без якої тогочасний навчальний заклад був немислимий, вважався б 
неповноцінним.   

Така організація освіти призвела до того, що в навчальних установах 
педагогіка перетворилася з науки з найкращими способами виховання 
особистості в науку про організацію дитинства – у педагогіку колективу. 
Радянські педагоги таке становище розглядали як позитивне явище, що 
свідчило про реалізацію наукової марксистської педагогіки. Завданням 
піонерського і комсомольського рухів було також проникнути в сім’ю з 
метою перевиховання батьків і старшого покоління. Під керівництвом 
комсомолу, партії юні піонери ставали творцями нової школи та нової 
родини. 

Ідея колективізму стала провідною в радянській системі освіти. Основне 
завдання радянської педагогіки є формування колективізму в учнів та 
студентів. Колективізм тут розумівся як здатність особи підкорятися волі 
колективу. Коли говорили про волю колективу, то мали на увазі “волю 
більшості”. Всі засоби пролетарської педагогіки спрямовувалися на 
руйнування індивідуалістичних нахилів в учнів та студентів і на створення у 
них почуття товариської солідарності й здатності до спільної діяльності. 
Радянські педагоги доводили, що “тільки в колективі індивід отримує 
засоби, що дають йому можливість всебічного розвитку своїх задатків, отже, 
тільки в колективності можлива особиста свобода”. 
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Виховання розглядалося як зброя в руках робітничого класу, як засіб 
класової боротьби. Саме тому не окрема дитяча чи юнацька індивідуальність 
бралася за основу педагогічної праці, а колектив з його внутрішніми і 
зовнішніми зв’язками. Поза організацією колективу ніякого соціального 
виховання не визнавалось. Колективізм був тим стрижнем, який пронизував 
увесь виховний процес, являвся його вихідною й кінцевою точкою. Якщо 
окрема індивідуальність внаслідок певних причин випадала з колективу 
(сліпа, глуха і т.ін., як тоді говорили – дефективна дитина), вона ставала 
об’єктом виховання, що прагне повернення її до колективу, з якого вона 
випала. 

Класовість – перша й найбільш характерна риса радянської системи 
освіти і педагогіки. Згідно з теорією марксизму-ленінізму, педагогіка і школа 
завжди служать інтересам панівного класу, а конкретно – інтересам 
пролетаріату. “...Класова школа, якщо вона проведена послідовно, тобто 
якщо вона звільнилася від усіх і всяких класових залишків становості, 
неодмінно передбачає один загальний тип школи. Суть класового 
суспільства (отже, і класової освіти) полягає в повній юридичній рівності, в 
повній рівноправності і доступності освіти для імущих... Неоднакові 
програми для багатих і для бідних зовсім не потрібні класовій школі, бо тих, 
у кого немає коштів для оплати навчання, для витрат на підручники і 
навчальне приладдя, на утримання учня протягом усього навчального 
періоду, – тих класова школа просто не допускає до середньої освіти”1. 

З класовості виникли дві інші риси: виключно державний характер освіти 
в СРСР; єдність у системі освіти. “Основні принципи єдиної трудової 
школи” стверджували, що школа має бути єдиною: вся система від дитсадка 
до університету – це одна неперервна драбина, всі діти мають вступати в 
один і той же тип школи і починати свою освіту однаково. 

Ще однією характерною рисою радянської педагогіки й освіти був її 
особливий антирелігійний характер. Задекларувавши свободу совісті, 
більшовики на практиці розгорнули небачену свободу антирелігійної 
пропаганди і жорстоке та наполегливе переслідування релігії. Все  
виховання мало антирелігійний характер. Навчальні заклади виховували 
“войовничих атеїстів”, що поглиблювало конфлікт поколінь, батьки – 
старше покоління – вважалися відсталими від життя, нездатними виховувати 
своїх дітей, діти – молоде покоління, розглядалося як матеріал, з якого буде 
творитися нова людина з матеріалістичним світоглядом. 

Постанова ЦК ВКП(б) від 5 вересня 1931 р. ”Про початкову й середню 
школу” засудила теорію “відмирання школи” і методичне “новаторство”, 
відзначила недоліки у політехнізації. У постанові підкреслювалося виключне 
значення комуністичного виховання в школі і поставлено завдання – 
посилити боротьбу проти намірів прищепити учням антипролетарську 
ідеологію.  

                                           
1 Ленін В. Перли народницького прожекторства // Повне зібрання творів. – К., 1979. – Т. 2. – 

С. 456. 
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На кінець 1932 р. була встановлена єдина система освіти в СРСР. Вона 
включала дошкільне виховання до 7-ми років, початкову школу з 
чотирирічним строком навчання (у ряді національних районів п’ятирічний 
строк навчання), після неї – семирічна школа, на базі якої будувалася 
десятирічна школа і технікум, потім – вища школа. Стандартизація 
торкнулася і навчальних програм. Учителі у викладі матеріалу мали 
дотримуватися тексту підручника. Впровадження єдиної системи освіти для 
всіх радянських республік вважалося важливим досягненням. Проте 
цілковита уніфікація системи остаточно оформила її тоталітарний характер, 
паралізувала ініціативу педагогів, керівників освітньої галузі на місцях. 
Синдром виконавця стає головною характерною особливістю радянського 
педагога, викладача. Вчительство перетворювалося в слухняного виконавця 
спущених зверху планів, методик, підготовлених за єдиним зразком. В       
30-х рр. була заборонена педологія і визнане за недоцільне поглиблене 
вивчення дитини, її особливостей та інтересів. 

Тоталітарна система, маючи всі можливості, побудувала державну 
систему освіти, нав’язала суспільству ідею необхідності формування нової 
людини, авторитарний дух школи, нормативно-охоронну виховну систему, 
де розвиток дитини розглядався як соціальне замовлення на “радянську 
людину”, яка була потрібна державі. Спроби українського Наркомосу 
(О.Шумський, Г.Гринько, Я.Ряппо, М.Скрипник) поєднати до певної міри 
національний і інтернаціональний фактори у розвитку освітньої системи 
були розцінені центром як шкідливі тенденції, що суперечать процесу 
денаціоналізації освітньої галузі, підривають єдність і цілісність освітньої 
системи. Тому так швидко і категорично було покінчено з “українізацією” та 
її провідниками. 

У сучасній Україні здійснюється демократизація управління системою 
освіти. Поряд з державними існує досить широка мережа приватних 
навчальних закладів. Зростає самостійність шкіл, середніх спеціальних та 
вищих навчальних закладів у розробці навчальних планів та програм. 
Виховна функція значною мірою втратила ідеологічний характер, її акценти 
перемістилися на формування особистості національно усвідомленої, 
толерантної, державотворчої, полікультурної. Українознавство поступово 
стає філософією життя української людини, освіти, що є природним для 
українського суспільства. Прагнення сучасної педагогічної думки створити 
національну систему освіти є необхідною умовою подальшого розвитку 
освітньої галузі в Україні. Одночасно відбувається усвідомлення і практичне 
втілення думки про необхідність служіння системи освіти не державній 
владі чи партії, а громадськості, усьому суспільству. 

Суть нової парадигми освіти, яка нині формується в Україні й яку по-
різному називають дослідники (критично-креативна, особоцентрична, 
культурно-екологічна, культурно-інформаційна тощо), розкривають 
нормативно-законодавчі акти щодо регулювання освітньої галузі. У новому 
проекті освіти взаємопоєднуються: філософія освіти, інформаційний 
(культурно-історичний) тип освіти, цінності, універсалії, символи, 
культурологічні орієнтири, діалог культур, множинність вимірів світу. 
Сучасна освіта  орієнтується на гуманістичні цінності, де учень, студент 
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розглядається як головна педагогічна цінність, а педагог, викладач має бути 
здатним до її розвитку, соціального захисту, збереження індивідуальності. 
Гуманістичні цінності освіти передбачають зміну авторитарно-
дисциплінарної моделі навчання на особистісно-зорієнтовану. Розвинути 
людину в людині, розвинути в ній можливості самореалізації, самопізнання, 
самовдосконалення, саморозвитку, самовизначення, самовиховання – 
головне завдання нової парадигми освіти.  

Сучасна українська освіта, що сприйняла трансформаційні процеси, які 
об’єктивно відбуваються в нашому житті, визнає етнічні й національні 
цінності, розглядає їх як складову загальнолюдських. Національна 
українська школа створить ефективну систему освіти при умові, коли 
орієнтуватиме молоду людину на глибокі знання власної української 
культури та розуміння особливостей і культурних традицій інших народів. 
Навчальні заклади мають стати середовищем, у якому панує, плекається 
українська культура. Тільки така атмосфера без примусу,  природним 
шляхом забезпечить самоідентифікацію дитини (людини) з етносом, нацією, 
зі всім світом. Відродження традицій, поряд з технологічним забезпеченням, 
є одним із важливих чинників української національної освіти, здатної 
розвинути учня (студента), пробудити в нього велике бажання знати свою 
історію, рідну й державну мову, географію, берегти національні цінності, 
розвивати національну ідею, що й забезпечить вільний розвиток особи, 
суспільства, утвердження демократичної, правової, соціальної держави. 
Сучасні українські навчальні заклади у практичній площині мають 
реалізувати теорію освіти та виховання, сприяти разом із іншими виховними 
інституціями (сім’я, позанавчальні установи, громадські організації тощо) 
становленню відповідного щодо нового соціального замовлення 
педагогічного мислення і світогляду, відповідати на конкретні проблеми 
сучасного життя українського народу. Оскільки у кожного народу ці 
проблеми є специфічними і не можуть стосуватися інших народів, то й 
система освіти в кожного народу має бути власна, національна. Тільки 
національна система шкільництва здатна дати моральне виховання 
молоді, виховання для життя в громадянському суспільстві, виховати 
національний характер.  
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Скакальська І.Б. (Кременець) 

 
ВНЕСОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ  
ВОЛИНІ В РОЗВИТОК ОСВІТИ  

НА КРЕМЕНЕЧЧИНІ У МІЖВОЄННИЙ  
ПЕРІОД ХХ ст. 

 
У статті розкрито внесок української еліти Волині міжвоєнного періоду 

ХХ ст. у формування національно-патріотичних почуттів молоді. Показано 
основні тенденції в розвитку освіти на Кременеччині та роль у цих процесах 
української інтелігенції. 

 
Кожна історична доба висуває перед суспільством загалом і особою 

зокрема, певні завдання, від розв’язання яких залежить майбутнє держави. 
На сьогодні нашим суспільством поставлено ряд складних політичних і 
соціальних проблем, але, мабуть, чи не найскладнішою та визначальною є 
відсутність глибоких національних почуттів у молодого покоління. 
Відповідно, формування у громадян незалежної України патріотизму є 
досить актуальним питанням. Вагома роль у цьому процесі має належати 
еліті насамперед інтелектуальній. Саме українська інтелігенція Волині 
міжвоєнного періоду ХХ ст. створювала умови для розвитку національного 
шкільництва. Водночас еліта прагнула через освіту виховувати підростаюче 
покоління в дусі патріотизму. 

Кременеччина має давні освітні традиції на Волині. Протягом століть у 
місті діяла значна кількість різних навчальних закладів. Проте історію та 
функціонування ряду освітніх осередків міста ще достатньою мірою не 
вивчено, в тому числі й міжвоєнного періоду ХХ ст. Дослідження розвитку 
освіти краю дасть нам цілісне уявлення не лише про рівень організації 
навчально-виховного процесу, а й інформацію про освітян, які були ще й 
активними громадсько-політичними діячами. Отже, ми прослідкуємо, яким 
чином українська еліта сприяла розвитку освіти.  

Науковий доробок вітчизняних істориків із проблематики, що 
досліджується обмежується публікаціями місцевого краєзнавця 
Чернихівського Г. „Кременеччина від давнини до сучасності”, „Портрети 
пером”, а також Савчука Б. „Волинська „Просвіта”, які узагальнено подають 
аналіз діяльності українських інтелігентів на Кременеччині. Тому окреслена 
нами проблема не знайшла повного висвітлення в наукових розвідках. 

Мета дослідження базується на тому, щоб, виходячи з актуальності теми, 
на основі об’єктивного аналізу, з використанням як архівних джерел 
тогочасної періодики, так і праць сучасних істориків, проаналізувати 
завдання, які вирішувала українська еліта у питаннях освіти. Автор 
сконцентрувала свою увагу на вирішенні таких дослідницьких завдань: 
1) виявити особливості освітньої праці українських інтелігентів; 
2) визначити внесок національної еліти у розвиток освіти краю; 3) показати 
вплив української провідної верстви на формування патріотичної свідомості 
молоді.  
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Остаточно польська влада встановилася на Західній Волині у 1921 р., 
волиняни сприймали її неприязно. Для цього вони мали певні підстави. 
Наприклад, адміністративний апарат Волинського воєводства переважно з 
поляків. Так, у 1923 р. із 283 осіб, які працювали у воєводському і повітових 
управліннях – 274 були поляками. В основному це вихідці з Центральної 
Польщі, які не знали місцевих умов, української мови1. До адміністрації не 
залучили жодного українця. З місцевих допускали лише поляків і католиків. 
Винятком були лише гміни (волості)2. Українці зазнавали дискримінації при 
прийомі на роботу – їх не допускали на роботу в установи зв’язку, на 
залізницю. Досить важко було українському інтелігенту дістати будь-яку 
посаду в державних установах3. Для цього необхідно було бути поляком або 
хоча б католиком. Для служіння своїй державі поляки прагнули виховати 
підростаюче українське покоління. Тому особливо брутальним був наступ 
поляків у царині українського шкільництва та освіти. Закривалися українські 
школи, натомість відкривалися польські. Найбільшого удару завдав 
сумнозвісний “закон Грабського” (міністр освіти) від 31 липня 1924 р., яким 
розпочалося створення т.зв. “утраквістичних” шкіл, де формально навчання 
мало проводитися двома мовами, а фактично здійснювалось лише 
польською. Як наслідок, з 1185 українських шкіл, що існували на Волині у 
післявоєнний час, у 1931 р. залишилося тільки п’ять4. Отже, державні школи 
з українською мовою навчання фактично не мали права на існування. 
Педагоги засуджували утраквізм, трактуючи його як засіб, що веде до 
зниження якості навчання, перевантаження дітей, денаціоналізації 
навчального процесу. Ці проблеми не були чужими провідному громадсько-
політичному діячу С. Жуку. Деякий час він працював учителем у школі. Про 
це свідчить його замітка у “Волинській газеті“. У ній він повідомляє, що 24 
серпня 1918 р. у м. Острог проходили курси для вчителів. Автор ставить 
питання читачам, як вплинули курси на зміцнення національної свідомості 
вчителів? При цьому визнає той факт, що “вчительство далеко несвідоме 
своїх національних завдань і потреб“. На курсах читали лекції з історії 
України, географії, письменства тощо. І саме це, на думку автора, вплинуло 
на зростання національної свідомості вчителів5.  

Наслідки шкільного плебісциту 1925 р. щодо утраквістичних шкіл на 
Волині не були опубліковані, але внаслідок дискусії над бюджетом 
Міністерства освіти в бюджетній комісії сейму міністр Бартель подав 
наступні відомості, що на Волині: чисто польських початкових шкіл – 411, 

                                           
1 Кучерепа М. Національна політика II Речі Посполитої щодо українців (1919-1939) // 

Україна – Польща: важкі питання: Матеріали II міжнародного семінару істориків „Українсько-
польські відносини в 1918-1947 рр.” – Варшава, 1997. – С. 17. 

2 Семенюк А. На тему українсько-польських відносин критичні зауваження. – Міннеаполіс, 
Міннесота, США, 1996. – С. 10.  

3 Кучерепа М. Національна політика II Речі Посполитої щодо українців (1919-1939) // 
Україна – Польща: важкі питання: Матеріали II міжнародного семінару істориків „Українсько-
польські відносини в 1918-1947 рр.” – Варшава, 1997. – С. 18. 

4 Савчук Б. Волинська „Просвіта”. – Рівне: Ліста, 1996. – С. 22. 
5 Жук С. Курси по українознавству в м. Острозі (замітки й враження) // Волинська газета. – 

1918.  
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утраквістичних – 382, польських (де вивчають українську мову як предмет 
добровільно) – 298. Згодом, у 1926 р. “Pzeglad Wolynski” в №12 від 23/X б. р. 
подає такі дані про стан початкової школи на Волині: польських учителів у 
цей період нараховувалося на Волині 76%, а українських – 18%1. 

Слід зазначити збільшення утраквістичних шкіл у 1927 р. порівняно з 
1926 р. Цікавий той факт, що у 1927 р. з’явилося 4 україномовні школи. 
Можливо, це пов’язано з тим, що міністр освіти С. Грабський (автор закону 
“Про деякі постанови в організації шкільництва” про утраквістичні школи) 
пішов у відставку і наступ поляків на українську освіту дещо послабився. Не 
останню роль відіграла українська еліта, яка об’єднувалась у політичні 
партії, громадську організацію “Просвіту” тощо. Наведемо ще один такий 
факт. Державний перепис Речі Посполитої від 1921 р. свідчить про 
вражаючу неграмотность якраз в областях, заселених українцями. На 
території Волинського воєводства проживало неграмотних: у містах 39,9%, 
на селі 74%. А в 1934 р. 33% дітей шкільного віку не відвідували школу. У 
той же час українське населення Волині становило 80%, але там не було 
жодної національної державної школи2. Середнє українське шкільництво на 
Волині було представлене трьома приватними гімназіями та однією 
початковою школою ім. гетьмана І. Мазепи в Рівному. Гімназії діяли в 
Рівному, Луцьку і Кременці3. Зокрема, 20 років під владою Польщі 
осередком патріотичного виховання дітей українців була Кременецька 
приватна гімназія. Польська влада свідомо позбавила заклад статусу 
державного, який вона мала за уряду УНР, знято й найменування – гімназія 
ім. І.Стешенка. У 1938 р. гімназію було закрито. Головна причина закриття – 
участь гімназистів старших класів у національно-визвольному русі. Ще 
наприкінці 20-х років у гімназії виникла націоналістична організація 
“Юнак”4. 22 січня 1932 р. на честь проголошення злуки ЗУНР з УНР на 
Замковій горі (найбільша вершина Кременця) члени “Юнака” вивісили 
жовто-блакитний прапор.  

В українській гімназії навчалися відомі письменники, вчені, громадсько-
політичні діячі, серед них Улас Самчук, Оксана Лятуринська тощо, які 
відіграли значну роль в історії української культури, освіти й політики5. 

Зрозуміло, що українська гімназія у житті Кременця та Волині відіграла 
важливу роль як осередок освіти й культури. В цьому заслуга провідних 
громадсько-політичних діячів краю, зокрема, С. Жука (вчитель, просвітянин, 
посол до сейму, публіцист), який неодноразово піднімав питання про 
матеріальну допомогу українській гімназії і закликав до цього громадськість 
краю, оскільки заклад освіти утримувався за кошти приватних осіб6. 

                                           
1 Освіта на Волині // Рідна школа. – 1927. 
2 Ясінчук Л. Рідна школа. В ідеї і житті. – Львів, 1934. – 130 с.  
3 «Польська Мацєж Школьна» на Волині // Рідна школа. – 1938. 
4 Чернихівський Г. Кременеччина від давнини до сучасності. – Кременець: Папірус, 1999. – 

С. 122. 
5 Там само. 
6 Скакальська І. Громадсько-політична діяльність Семена Жука. – Кременець, 2006. – С. 37. 
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Діяла в Кременці православна духовна семінарія, але її прагнули 
перенести до Варшави1. До речі, після приєднання Західної Волині до 
Польщі і встановлення її органів влади, майже всі православні духовні 
освітні заклади на цьому терені вони закрили. Всі прохання про їх 
повернення польська влада ігнорувала2. Так Кременецька православна 
духовна семінарія впродовж 1918 – 1939 рр. – єдиний такий заклад на всю 
Західну Україну3, яку визнало своїм декретом від 1 липня 1921 р. польське 
Міністерство віросповідань і освіти. Вона жодної фінансової допомоги з 
боку міністерства не одержувала, а діяла як приватна з плати за навчання 
учнів, внесків жертводавців, фондів Волинської єпархії4. У цьому 
Духовному православному навчальному закладі серед української молоді 
поширювалася патріотична свідомість, зростало почуття національної 
гордості, а тому сприяло все місцеве українське громадянське і політичне 
життя через товариство “Просвіта”, українську гімназію, українську книжку, 
часописи, театральні вистави, український “Пласт”, “Юнак”, пізніше ОУН, 
цей український дух охопив студентство, а українська ідея стала 
домінуючою5. Так духовна еліта прагнула відстоювати національні інтереси.
 Слід підкреслити, що становище українських вчителів у цей період було 
складним. Їм не давали роботи, замінювали легіонерами, які не мали 
відповідної освіти і не володіли українською мовою. Із 2213 учителів, які 
працювали на Волині в 1928 р. українців було менше чверті. Для підготовки 
вчителів-українців не було жодного навчального закладу. 

Матеріальне забезпечення шкіл теж було вкрай погане. Школа вважалася 
багатою, якщо мала карту Польщі та Європи, глобус, кілька таблиць, 
геометричних фігур і рахівницю, але й таке „багатство” могли мати лише 
міські школи. У переважній більшості сільських шкіл, крім розп’яття Христа 
і портрета президента Польщі, на стінах класних кімнат не було нічого6. 

Кращих українських учителів, патріотів польська влада переводила з 
українських земель десь углиб Польщі, щоб вони вчили там польських дітей. 
Наприклад, дружину С. Жука Анісію, яка вчителювала у с. Підлісці 
Кременецького повіту, перевели аж до Ченстохова за неблагонадійність як 
дружину українського громадсько-політичного діяча7.  

Культурно-освітнє життя Волині у міжвоєнний період було складним і 
неоднозначним. Звичайно, поляки добре розуміли, що за допомогою освіти 
можна „приспати” національну свідомість українців. Неграмотні українці 

                                           
1 „Польська Мацєж Школьна” на Волині // Рідна школа. – 1938.  
2 Рожко В. Духовні православні освітні заклади Волині Х – ХХ ст.: Історико-краєзнавчий 

нарис. – Луцьк: Медіа, 2002. – С. 127. 
3 Чернихівський Г. Кременеччина від давнини до сучасності. – Кременець: Папірус, 1999. – 

С. 123. 
4 Рожко В. Духовні православні освітні заклади Волині Х – ХХ ст.: Історико-краєзнавчий 

нарис. – Луцьк: Медіа, 2002. – С. 128. 
5 Там само. – С. 133. 
6 Ткачук П. Політика уряду Польщі в галузі народної освіти на Волині (1919-1939) // Волинь 

і Волинське зарубіжжя. – Луцьк, 1994. – С. 151 
7 Спогади Козуб М., жительки с. Підлісці Кременецького району Тернопільської області. 

Записані Скакальською І. в 1998 році. 
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полякам були нестрашні і ними можна керувати як завгодно, 
використовуючи будь-які методи управління. Важливим є той факт, що коли 
національне гноблення стає вже вкрай важким, починає сильніше 
розвиватися національно-визвольний рух українців. Він набирає 
різноманітних форм.  

Так, діячі „Просвіти”, той же С. Жук, ставили собі за мету сприяти 
розвитку української культури і підвищувати національну свідомість 
українців шляхом розвитку освіти рідною мовою, створення національних 
шкіл, бібліотек, читання лекцій для громадськості, постановок вистав тощо. 

Необхідно зазначити, що товариство “Просвіта” здійснювало виховання 
підростаючого покоління в національному дусі. „Просвіта” всіма силами 
перешкоджала полонізації молодих людей. Зокрема, про це свідчить 
співпраця просвітян з українською гімназією. Наприклад, під час виборів до 
сейму та сенату гімназисти разом з просвітянами активно підтримували 
кандидатів-українців. Представники гімназії входили до Ради товариства1. 
Товариство надавало матеріальну допомогу гімназії, наприклад, виплачувало 
стипендії кращим студентам2. Співпрацювала “Просвіта” з школами, 
дошкільними закладами. За ініціативи просвітян було утворено „Пласт” – 
українське скаутське товариство для молоді3. 

Піклуючись про молоде покоління, його духовність, виховання, С. Жук 
подає ініціативу тіснішої співпраці з молоддю. У 1923 р. при товаристві 
„Просвіта” утворено літературно-спортивний гурток для юнаків і дівчат, 
згодом він був розділений на два, С. Жук взяв на себе керівництво 
літературним гуртком4. Він прагнув прищепити молоді любов до рідної 
мови, культури, звичаїв та традицій. Його програма передбачала виховання 
молодих людей на таких вічних цінностях,  як віра, мораль, пробудження 
потреби в самоосвіті та самовихованні. Творчість Т. Шевченка, І. Франка, 
Лесі Українки, В. Стефаника та інших українських і зарубіжних 
письменників, питання історії України – ось теми їхніх розмов та дискусій.  

Таким чином, під польською владою товариство “Просвіта”, його 
провідні діячі відігравали значну роль у збереженні та розвитку українського 
шкільництва на Волині. На засіданнях Ради товариства не раз звучали 
доповіді різних референтів, у тому числі й С. Жука про шкільну справу на 
території Кременецького повіту5. Спочатку просвітяни з певною надією, 
навіть довірою поставилися до багатообіцяючих запевнень польської 
адміністрації, пробували співпрацювати з нею6. На словах влада обіцяла 
підтримку, проте насправді нічого не робила. Незважаючи на це,  зусиллями 
товариства на початку 1921 р. було відкрито близько 20 українських шкіл у 
повіті7. В цей час гостра боротьба розгорнулася з приводу мови викладання 

                                           
1 Скакальська І. Громадсько-політична діяльність Семена Жука. – Кременець, 2006. – С. 75. 
2 Там само. – С. 76. 
3 Там само. – С. 79. 
4 Державний архів Тернопільської області, ф. 348, спр. 24, арк. 11. 
5 Там само, арк. 61. 
6 Савчук Б. Волинська „Просвіта”. – Рівне: Ліста, 1996. – С. 68. 
7 Державний архів Тернопільської області, ф. 348, оп. 1, спр. 417, арк. 9. 
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у школах. С. Жук постійно підкреслював, що українські діти мають 
навчатися рідною мовою. Саме “Просвіта” стала одним з вагомих чинників у 
боротьбі за рідну школу та освіту на Волині. 

У цей час на Волині проживав і працював відомий громадський діяч 
М. Черкавський. Він був директором Дерманської учительської семінарії, 
згодом головою „Просвіти”. Від Кременеччини обраний сенатором, 
очолював українську сенаторську фракцію. Захищав права українців у 
парламенті, проводив активну громадсько-освітню  роботу1. 

Міжвоєнний період ХХ ст. на Волині припадає на життя і творчість 
Р. Бжеського, історика, літературознавця. В 1920 р. він опинився в Кременці, 
відразу поринув у активну громадсько-політичну діяльність. Р. Бжеський 
відкрив книгарню від „Просвіти”. Завдяки його діяльності серед молоді 
української гімназії виросла група свідомих борців за Українську державу2. 

Серед українських інтелігентів, які плідно працювали в культурно-
освітній сфері, виділяється постать С. Бачинського. Працюючи агрономом 
Кременецького повіту у прикордонних із радянською Україною районах, він 
організовував курси для вчителів, засновував просвітянські хати3. 

Отже, українська еліта на Волині була виразником ідей національної 
незалежності, прагнула через освіту (в умовах польського панування) 
пробуджувати у волинян національну свідомість та організовувати їх на 
захист власних інтересів.  

Навчальні заклади, у яких працювали українські інтелігенти, мали 
значний вплив на розвиток освіти краю, формували освічену, 
високоморальну, духовно багату особистість. Так, у діяльності гімназії 
можемо запозичити, зокрема: акцентування уваги виховної системи гімназії 
на патріотичному вихованні молодої особи; активну співпрацю з різними 
громадським організаціями. 

Вивчення освітянської діяльності української еліти є важливим, оскільки 
необхідно поширювати її досвід серед сучасних педагогів. Варто наголосити 
на тому, що в контексті сьогоднішніх глобальних процесів зближення з 
загальноєвропейським освітнім простором, запровадження Болонської 
системи освіти, для нас важливим є збереження традицій та засад 
вітчизняної школи, її досвід належним чином необхідно вивчати й 
узагальнювати.  

Також встановлено, що прискорене зростання національної свідомості та 
політичної активності українського народу під впливом української еліти, 
яким позначене життя Західної Волині у міжвоєнний період ХХ ст. в умовах 
іноземного панування, заклало підвалини могутнього національно-
визвольного руху, що розгорнувся в цьому регіоні в роки Другої світової 
війни. 

 

                                           
1 Чернихівський Г. Портрети пером: статті, есе, рецензії. – Кременець; Тернопіль, 2001. – 

С. 155. 
2 Там само. – С. 138. 
3 Панчук І. Тернопільщина в іменах. Довідник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 

240 с. 
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ  

У ВНЗ УКРАЇНИ (90-ті рр. XX ст.) 
 

У статті досліджується процес розвитку студентського 
самоврядування у ВНЗ України в перше десятиріччя її незалежності. Автор 
вважає, що в досліджуваний період студенти зробили тільки перший крок 
до справжньої, демократичної за змістом молодіжної ініціативи. 

 
У період становлення Української суверенної, соціальної, правової 

держави значної ваги набуває проблема залучення молоді до управління 
навчальними закладами, розвитку студентського самоврядування. 
Актуальність досліджуваної проблеми обумовлюється і тим, що українська 
освітня галузь стала на шлях інтеграції в Європейське співтовариство, 
прагне працювати за принципами Болонського процесу, у якому студентство 
в сфері управління навчальними закладами розглядається як партнер, 
важлива роль в управлінні вищою освітою відводиться студентським 
спілкам. Враховуючи те, що в цій діяльності студентів ще прослідковується 
формалізм та адміністрування, Президент України на підсумковій колегії 
Міністерства освіти і науки України ”Вища школа і наука – найважливіші 
сфери відповідальності громадського суспільства та основа інноваційного 
розвитку” (березень, 2005р.) закликав позбутися цих явищ у роботі 
навчальних закладів, вказав на необхідність широкого залучення до 
управління ними студентської молоді1. 

Варто вказати, що проблема участі студентської молоді в управлінні 
навчальними закладами, студентське самоврядування має свою історію. В 
радянський період центральні освітянські управлінські органи, керуючись 
вказівками партії, рекомендували адміністраціям навчальних закладів 
залучати молодь до управління ними, практикувати у роботі студентських 
колективів самоврядування, роль якого більшою мірою зводилася до чіткого 
виконання вказівок “зверху”. Демократична за своєю суттю сфера суспільної 
активності молоді значною мірою набула декларативного характеру, була 
заідеологізованою. 

За роки незалежності Української держави відбулися значні зміни в 
освітянській сфері. По-новому, з урахуванням нових концептуальних засад 
щодо розвитку вищої школи в Україні, викладених у Законі України “Про 
вищу освіту” відбувається залучення студентської молоді до управління 
навчальними закладами, почало діяти студентське самоврядування. В 90-х 
роках цей напрям суспільної активності студентської молоді став по суті 
однією з перших спроб запровадження демократичних засад у розвитку 
вищої школи, формування громадянської позиції юнаків та дівчат. 

                                           
1 Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації школи / Степко М., 

Болюбаш Я., Шинкарук В. та ін. – К., 2005 – С. 12. 
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Проблема участі студентської молоді в управлінні навчальними 
закладами, розвиток студентського самоврядування у ВНЗ України в період 
незалежності має невелику історіографію. Це, зокрема, праця авторського 
колективу “Студентське самоврядування як невід’ємна складова 
демократизації вищої школи”1, “Студентське самоврядування для “чайників” 
за редакцією А. Михайлюка2 методичний збірник “Європейська практика 
студентського самоврядування в університетах України” за редакцією 
Т. Буяльської3 Заслуговують на увагу статті О. Костюченка, М. Новаченка4, 
Б. Левківського5, О. Кравченка6 тощо. Щоправда дослідження цієї проблеми 
періоду 90-х рр. носить фрагментарний характер. 

Враховуючи актуальність проблеми постає необхідність наукового 
аналізу діяльності студентських колективів в управлінні навчальними 
закладами, розвитку студентського самоврядування у ВНЗ України у перше 
десятиріччя незалежної України з тим, щоб подібне дослідження дало змогу 
проаналізувати як відбувався розвиток цієї молодіжної ініціативи, показати 
його позитивні та негативні сторони. 

З набуттям Україною незалежності, вибору демократичного шляху 
розвитку, появилася надія на проведення демократичних змін у вищій школі, 
організації по-новому у ВНЗ студентського самоврядування так, щоб 
українська студентська молодь, наслідуючи європейські демократичні 
традиції розвитку цього соціального руху молоді разом зі своїми старшими 
колегами – професорами, викладачами, співробітниками ВНЗ брали участь в 
управлінні справами навчальних закладів, на демократичній основі 
удосконалювали студентське самоврядування.  

У 90-х рр. поступово відбувалася законодавча регламентація існування та 
діяльності органів студентського самоврядування. Так, у 1991 р. Верховна 
Рада України прийняла Закон України „Про освіту”, у якому містилося 
визначення органів громадського самоврядування в освіті та їх основні 
права. В 1993 р. з’являються „Типові правила внутрішнього розпорядку в 
студентських гуртожитках навчальних закладів Міністерства освіти 
України”, у яких регулювалася діяльність студентського самоврядування в 
гуртожитках. Через три роки Кабінет Міністрів України своєю постановою 
затвердив „Положення про вищий навчальний заклад освіти”, у якому 
містився розділ „Органи студентського самоврядування у вищому закладі 
освіти”. 

Документи визначали основні завдання органів студентського 
самоврядування, це: забезпечення і захист прав та інтересів студентів, 

                                           
1 Там само.  
2 Студентське самоврядування для „чайників”. – К., 2005. 
3 Європейська практика студентського самоврядування в університетах України. – Вінниця, 

2005. 
4 Костюченко О., Новаченко М. Студентське самоврядування – важлива форма здійснення 

соціалістичної демократії // Радянське право. – 1990. – № 7. – С. 66-68. 
5 Левківський Б. Студентське самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи 

розвитку. – Сімферополь, 2005. 
6 Кравченко О. Студентське самоврядування: перспективи співпраці // Освіта. – 2006. – 

№ 24 – 31. 
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зокрема стосовно організації навчального процесу; забезпечення виконання 
студентами своїх обов’язків; сприяння створенню відповідних умов для 
проживання і відпочинку студентів; сприяння діяльності студентських 
гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами; організація 
співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і 
молодіжними організаціями; сприяння працевлаштуванню випускників; 
участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами1. 

Взявши за основу положення нормативних документів, з урахуванням 
специфіки ВНЗ, на основі їх статутних вимог студентське самоврядування 
здійснювалося на рівні групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального 
закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого 
закладу студентське самоврядування здійснювалося на рівні курсу, 
спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів ВНЗ. 

Найвищим органом студентського самоврядування були загальні збори 
(конференція) студентів вищого навчального закладу, на яких 
затверджувалися положення про студентське самоврядування, обирався 
виконавчий орган, визначалася його структура і термін повноважень, 
заслуховувалися його звіти. 

Цікавий досвід розвитку студентського самоврядування в 90-х рр. був 
набутий у Львівській політехніці, одному з найстаріших вищих технічних 
закладів Європи, який мав давні традиції цієї студентської ініціативи. 

Із здобуттям Україною незалежності у політехніці виникла колегія 
студентів – організація, що виконувала функції студентського 
самоврядування, представляла інтереси всіх студентів університету. Поряд з 
колегією активно працювала профспілкова організація студентів та 
аспірантів. В 1999 р. з метою підвищення ефективності роботи та 
консолідації зусиль ці дві організації об'єдналися в одну з найбільших та 
найдієвіших молодіжних організацій на теренах України. Метою роботи 
організації була консолідація студентства університету для якнайширшого 
виявлення студентських проблем, захисту їхніх інтересів, прав, свобод на 
всіх можливих рівнях: університету, держави, Європи та світу. 

Основними завданнями роботи студентського самоврядування були 
соціальний та правовий захист молоді, яка навчалася в політехніці, 
культмасова робота, налагодження та розвиток співпраці з іншими 
навчальними закладами, молодіжними, громадськими організаціями як на 
території України, так і поза її межами. 

Очолював організацію голова студентського самоврядування. Він 
призначав голів відділів та комісій, які в свою чергу входили до складу 
президії – найвищого виконавчого органу самоврядування. Відділи 
працювали над безпосереднім виконанням основних завдань організації: 
соціальний відділ, що відав соціально-правовим захистом, опікувався 
малозабезпеченими студентами, слідкував за дотриманням прав та свобод 
молоді університету, поселяв молодь у гуртожитках студентського 

                                           
1 Державна молодіжна політика в Україні: Словник нормативно-правових актів. – 

Дніпропетровськ. – 2003. – С. 197. 
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академмістечка. Завдяки роботі відділу кожен, хто навчався в університеті, 
мав можливість відпочити в спортивно-оздоровчих таборах Львівської 
політехніки на Чорному морі (м. Алушта, м. Коблєво) та Карпатах 
(смт. Славське). Для ефективної роботи в структурі відділу була створена 
житлово-побутова та оздоровча комісії; міжнародний відділ налагоджував 
зв'язки з іншими громадськими організаціями України та за кордоном, 
допомагав студентам реалізувати себе в міжнародній діяльності, брав участь 
та організовував конференції, семінари, тренінги, навчальні курси тощо. 
Подорожі давали змогу студентам побачити визначні місця, вивчити мову та 
культуру інших держав, знайти нових друзів в Україні та за її межами. 
Відділ співпрацював з великою кількістю студентських організацій різних 
університетів, молодіжними та громадськими організаціями різного рівня; 
культмасовий відділ опікувався дозвіллям студентів, організовував 
найрізноманітніші за тематикою вечірки, щорічний традиційний фестиваль 
„Весна політехніки”, у якому брали участь не лише студенти університету, а 
й гості з інших міст України та з-за кордону. Були традиційними фестиваль 
КВК – „Осінь політехніки”, акції з нагоди Міжнародного дня студента, 
Нового року, посвяти першокурсників, мистецькі, культурні та розважальні 
заходи. 

Певний досвід функціонування студентського самоврядування був 
набутий у Чернігівському кооперативному економіко-правовому коледжі та 
Таврійській державній агротехнічній академії. В коледжі діяли 
загальнооосвітні органи самоврядування – студентські деканати, органи, що 
працювали в межах відділень та курсів – старостати, студентська рада 
гуртожитку, клуби та гуртки «Дипломат», «Філософська школа пізнання», 
«Студентське наукове товариство» тощо. 

У Таврійській державній агротехнічній академії (м. Мелітополь 
Запорозької обл.) найвищим органом студентського самоврядування була 
студентська рада ВНЗ. Крім неї, в академії функціонували студентські ради 
факультетів, ради гуртожитків. Кожен з цих органів забезпечував зв’язок 
студентської молоді з підрозділами та адміністрацією ВНЗ. Виконавчим 
органом студентської ради академії був комітет. Через свої інформаційні 
видання студентські ради факультетів показували, як вчаться і відпочивають 
студенти, які в них проблеми. Крім того, ради брали участь у проведенні 
різноманітних конкурсів, семінарів, круглих столів, спортивних змагань, 
спартакіад1. 

У план роботи органів студентського самоврядування входило залучення 
юнаків та дівчат до наукової діяльності. З метою формування в студентів 
умінь та навичок проведення самостійних наукових досліджень, 
поглибленому вивченню і практичному застосуванню знань студради разом 
з науковими відділами ВНЗ проводили роботу в цьому напрямі. Прикладом 
такої співпраці була робота студентського наукового товариства в 
Запорізькому гуманітарному університеті „ЗІДМУ”. Воно, як правило, 
об’єднувало членів наукових спеціалізованих гуртків, а також студентів, які 

                                           
1 Студентське самоврядування // Україна і світ сьогодні. – 2002. – № 2. – С. 12-13. 
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працювали над індивідуальними науковими темами. Метою діяльності цього 
товариства було залучення студентів до творчої науково-дослідної роботи, 
координації наукових гуртків, налагодження зв’язків з науковими 
студентськими товариствами інших вузів. 

Вищим органом студентського наукового товариства була конференція її 
представників, на якій розглядалися найважливіші питання функціонування 
цього студентського об’єднання. В період між конференціями розпорядчі 
функції виконувала Рада студентського наукового товариства університету, 
до складу якої входили: голова Ради, голови Рад факультетів, вчений 
секретар СНТ, особи, запрошені за рішенням Ради студентського наукового 
товариства. 

Студентське наукове товариство факультетів проводило свою роботу у 
взаємодії з науковим відділом університету, а саме: видавався друкований 
орган СНТ; велася науково-аналітична робота в мережі інтернет; 
проводилася координація роботи студентських наукових гуртків; велася 
підготовка студентів до участі в олімпіадах, конференціях, конкурсах, що 
відбувалися за межами університету. Все це сприяло поглибленню знань 
студентів, поліпшувало якість їхньої підготовки до наукової творчості, до 
вміння проводити науковий експеримент, обробляти й узагальнювати 
результати досліджень, логічно і послідовно викладати свої думки. Творчо 
обдаровані студенти університету брали участь у наукових конференціях, які 
проводилися в інших ВНЗ країни. Нерідко Рада СНТ клопотала перед 
ректором про працевлаштування в університеті тих, хто зробив значний 
внесок у діяльність студентського наукового товариства, рекомендувала 
здібних студентів до вступу в аспірантуру та навчання чи стажування за 
кордоном.1 

Не стояли осторонь студентських проблем молодіжні державні 
структури. В деяких областях Комітети (Управління) у справах молоді 
прагнули розвивати у молоді навички самоврядування, вчили студентів 
керувати молодіжними колективами. Так, наприклад, з цією метою в 
Тернопільській області було розроблено та затверджено «Типове положення 
про органи самоврядування», яким було передбачено впровадження таких 
форм молодіжного самоврядування як молодіжні ради, комітети навчальних 
закладів, молодіжні парламенти – об’єднання голів студентських рад вузів, 
шкіл регіону2. 

Певні надії на демократизацію вищої школи, розширення участі молоді в 
управлінні навчальними закладами з’явилися в кінці 80-х – на початку 90-х 
рр. у зв’язку з появою студентських організацій: Студентське братство, 
Українська студентська спілка (УСС), Спілка української молоді (СУМ) та 
Спілка незалежної української молоді (СНУМ). 

Відповідно до намірів більшості студентських громад України УСС 
створювалася як професійна студентська організація, що знайшло своє 
відображення в Програмній Декларації УСС. В підтвердження цьому було 

                                           
1 Довідковий матеріал про становище молоді та хід реалізації  молодіжної політики в 

Україні. – К., 1997. – С. 88-89. 
2 Там само. – С. 90. 
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прагнення частини учасників міської конференції Київської філії УСС, котра 
відбулася 23 листопада 1990 р. ”зареєструвати УСС при ВЦСПС як 
профспілку”, „займатися профсправами не лишаючи політичних”. Роблячи 
на цьому акцент та доповнюючи, що „політичний напрямок не є в ній 
основним”, а головною метою організації є соціальний захист студентів1. 

З ініціативи її лідерів Спілка згодом зорієнтувалася в основному на 
політичну сферу, забуваючи про те, що було задекларовано в програмних 
намірах організації „соціальний захист студентів”. Не була реалізована 
спроба УСС щодо створення соціального фонду захисту студентів, мережі 
студентських підприємств, юридичної служби для студентів. 

Якщо оцінювати студентський рух на зламі 80-х – 90-х рр., то варто 
зазначити, що він не був спрямований тільки на вирішення суто професійних 
проблем студентства. Один з лідерів Української студентської спілки 
В’ячеслав Кириленко, даючи оцінку цьому періоду студентського руху 
вказував, що осередки УСС не збиралися цілком і повністю поринати у вир 
профспілкової роботи, що невідомо якої діяльності було більше в кожному 
конкретному її осередку – профспілкової чи чисто політичної.2 

З часом студентський рух поступово починає згасати. В 1993 р. фактично 
припинив свою діяльність Союз українського студентства. Відійшла в чисто 
політичну сферу Українська студентська спілка, злившись з Молодим 
Рухом. Припинили свою діяльність Студентські братства, які раніше діяли в 
багатьох ВНЗ України. Причиною цього, на наш погляд, є те, що здобуття 
Україною незалежності, вибір нових політичних орієнтацій розвитку країни, 
капіталізація економіки зробили певні переорієнтації в життєвих намірах 
молоді. Крім того, активісти студентського руху кінця 80-х – початку          
90-х рр. вийшли з студентського віку, почали влаштовувати власне життя. 
Частина з них пішла працювати в комерційні структури, інші знайшли собі 
„тепленькі” місця в органах влади, у керівництві політичними партіями 
тощо. Студентство знову опинилося в ситуації, коли його розвиток значною 
мірою став залежати від адміністрації ВНЗ. 

У 90-х р. у багатьох ВНЗ України з’явилася така форма студентського 
самоврядування як парламенти. Умовно дублюючи законодавчий орган 
країни, ця молодіжна самоорганізуюча структура взяла на себе функції по 
захисту інтересів студентів на рівні групи, факультету, ВНЗ загалом. 
Формування парламенту відбувалося через вибори до нього представників 
від кожного факультету чи інституту. В студентському парламенті 
функціонували сектори, комісії та фахові центри. 

У план роботи цього молодіжного органу самоврядування входило 
збирання сесій, на яких обговорювалися найважливіші проблеми 
студентства. Нерідко рішення студентських парламентів були предметом 
розгляду на радах факультативів та ВНЗ. Однією з особливостей роботи 
парламентів було те, що в своїй діяльності вони прагнули вирішувати 
молодіжні проблеми, залучаючи до цього не тільки керівництво факультету 

                                           
1 УСС (СУС) // Вечірній Київ. – 1991. – 21 травня. 
2 Головенко В.А., Корнієвський О.А. Український молодіжний рух: Історія та сьогодення. – 

К., 1994. – С. 77. 
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та ВНЗ, а й громадські організації, місцеві державні органи, яким було 
небайдуже студентське життя. Прикладом дієвості такої студентської  
самоорганізуючої структури був молодіжний парламент Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна, який був утворений з 
ініціативи студентів історичного факультету наприкінці 90-х рр. 

18 вересня 1999 р. в університеті на всіх курсах тринадцяти факультетів 
відбулися вибори майбутніх парламентарів. Через тиждень на установчих 
зборах молодіжного парламенту делегати – представники від кожного 
факультету прийняли „Положення про діяльність студентського 
парламенту”, обрали Раду студентів та Голову парламенту. 

Згідно зі статутними вимогами Студентський парламент мав створити 
умови для більш повного розкриття творчого потенціалу університетської 
молоді, обговорювати та прагнути до вирішення проблем навчально-
виховного процесу, підтримуючи при цьому стосунки з адміністрацією ВНЗ, 
громадськими організаціями та місцевими державними органами. 

Парламент обирався терміном на один рік. До нього входило 66 
представників від тринадцяти факультетів університету. Сесії парламенту 
скликалися раз на семестр. Постійно діючим виконавчим органом цієї 
молодіжної структури була Рада студентів, що складалася з голови Ради, 
його заступників, керівників структурних відділів та одного представника 
від кожного факультету. В складі парламенту функціонувало п’ять 
комітетів: соціально-правовий, науковий, комітет міжвузівських зв’язків, 
культурно-масовий та оздоровчий. 

При парламенті постійно діяла громадська приймальня, до якої міг 
звернутися кожен студент зі своїми проблемами, пропозиціями. Відчутну 
допомогу парламенту в організації юридичних консультацій, 
працевлаштуванні, у проведенні лекцій та семінарів надавало 
представництво Харківського фонду „Молодіжні перспективи”. 

З ініціативи студентського парламенту був проведений форум 
„Маніфест – 2000: молодь і проблеми майбутнього”. Крім студентів 
національного університету, у ньому взяли участь юнаки та дівчата 
Харківського державного політехнічного університету, Харківського 
державного університету архітектури, Харківського державного технічного 
університету радіоелектроніки, Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка та Київського політехнічного інституту. 

При студентському парламенті діяли інформаційний центр, прес-клуб, 
представництво фонду „Молодіжні перспективи”, університетський фан-
клуб „Металіст”1. 

На жаль, не скрізь і завжди функціонування органів студентського 
самоврядування відповідало своїм програмним намірам. Нормативні 
вказівки щодо діяльності цього молодіжного громадського формування, 
якими воно керувалося в своїй діяльності, не давали їм можливості діяти 
самостійно, на свій розсуд робити те, що відповідало інтересам молоді, 

                                           
1 Мельников Д.О. Участь студентської молоді в управлінні справами вузів: історія і 

сучасність // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. – Чернівці, 2000. – Вип. 96-
97. – С. 199. 
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захищало її права. Органи студентського самоврядування були 
підконтрольні адміністраціям ВНЗ, факультетів, відділень, курсів. І як 
наслідок цього, діяльність органів студентського самоврядування мала 
декларативний, показовий характер. За приклад можна взяти основний 
напрям студентського життя – навчання. Не дивлячись на те, що в практиці 
роботи ВНЗ було таке, що деякі викладачі не досить професійно проводили 
заняття, у взаєминах зі студентами допускали приниження їхньої честі і 
гідності, з боку органів студентського самоврядування реакції на це не було. 
Візьмемо інший приклад. У 1995 р. середня стипендія студентів складала 
700 тисяч карбованців. Така сама вартість була і місячного проїзду в 
міському транспорті.1 Органи студентського самоврядування, студентські 
профспілки на це не реагували, діяли за принципом „не висовуватися”. Тому 
у студентів ці органи самоврядування не користувалися повагою, до них 
молодь ставилась з недовірою. Це стосується і деяких студентських 
парламентів, колегій, які більшою мірою були залежними від адміністрацій 
ВНЗ ніж діяли за власним розсудом, захищаючи права молоді. 

Проблемою розвитку цього молодіжного формування було і те, що в 90-х 
рр. не було чітко означеної компетенції органів студентського 
самоврядування, тобто визначених прав та обов’язків. Також не було 
визначено їх юридичного статусу, що не давало права студентам вступати в 
цивільні відносини, мати відповідне фінансування тощо. 

У 1999 р. на розгляд Верховної Ради було подано Закон України „Про 
вищу школу”, у якому був розділ щодо розвитку студентського 
самоврядування у ВНЗ країни під назвою „Положення про студентське 
самоврядування у вищих закладах освіти”, яке було затверджене за рік перед 
цим наказом міністра освіти. Недоліком цього процесу було те, що 
безпосередні учасники студентського самоврядування не брали участі в 
обговоренні проекту цього закону. Депутати просто забули про них. І як 
наслідок, був прийнятий закон, далекий від досконалості та потреб студентів 
принаймні в тій частині, що стосувалася студентського самоврядування.  

Аналіз студентського самоврядування 90-х рр. ХХ ст. у ВНЗ України дає 
змогу дійти такого висновку, що ця форма громадянської активності 
студентів мала певні позитивні риси, прослідковувалася тенденція до його 
розвитку на демократичних засадах. Разом з тим студентське 
самоврядування мало істотні недоліки, які знецінювали його, викликали 
недовір’я до нього у юнаків та дівчат, гальмували його розвиток. Критичний 
аналіз функціонування студентського самоврядування у минуле десятиріччя, 
пошук нових підходів до його вдосконалення в останні роки дає нам надію 
на те, що ця форма громадянської активності студентської молоді має 
тенденцію до вдосконалення, у майбутньому повною мірою буде відповідати 
своїй справжній, демократично зорієнтованій суті. 

 
 

                                           
1 Кулик В. Студентський рух: проблеми та перспективи // Молода нація. – 1996. – № 3. – 

С. 152. 
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Ніколенко Л.Т. (Київ) 

 
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ  

УКРАЇНОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ВЧИТЕЛІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ  

ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ 
 

У статті досліджується стратегія розвитку україномовної 
компетентності вчителів у післядипломній педагогічній освіті. Автор 
переконаний, що практична реалізація компетентнісного підходу можлива 
завдяки змінам у методології післядипломної педагогічної освіти змістовим 
та технологічним нововведенням у навчальний процес. 

 
Інформаційне суспільство детермінує в процесі професійної підготовки 

вибір таких знань та технологій, що відповідають потребам педагогічних 
працівників. Це вимагає зорієнтувати зміст і методи післядипломної 
педагогічної освіти на реалізацію її основних завдань – розвиток та 
саморозвиток особистості. Педагогам важливо бути готовим змінюватися, 
оперувати й управляти інформацією, володіти комп’ютерними технологіями, 
мислити професійно-прагматично, формувати новий тип інтелекту, 
мислення.  

Післядипломна педагогічна освіта покликана виконувати роль 
своєрідного випереджального механізму, що має змістити акценти з 
накопичення інформації на формування й розвиток у педагогів здатності 
практично діяти, застосовувати інноваційні технології і власний досвід у 
ситуаціях професійної діяльності.  

Отже, післядипломна педагогічна освіта залишається, з одного боку, 
основною ланкою у підвищенні освіченості, поінформованості, адаптації 
кожного вчителя, а з іншого – прогностично відповідати на виклики часу. 
Необхідність поєднання актуальних і перспективних потреб у навчальному 
процесі об’єктивно вимагає у змісті, організації та методиках адаптивних, 
випереджальних функцій післядипломної педагогічної освіти. Реалізацію 
цих завдань забезпечує інноваційний тип навчання. Його теоретичне 
підґрунтя – особистісно орієнтована освіта. Сутнісні ознаки особистісно 
орієнтованого навчання: суб’єкт-суб’єктне гуманне співробітництво всіх 
учасників навчального процесу; діагностично-стимуляційний спосіб 
організації навчального пізнання; діяльнісно-комунікативна активність 
слухачів; проектування викладачем індивідуальних  досягнень слухачів, 
професійного їх зростання. Умовою й результатом інноваційного типу 
навчання в післядипломній педагогічній освіті є мотивація до професійного 
зростання педагогів, вміння шукати й подавати різні джерела інформації, 
виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку, вміти 
рефлексувати.  

Таким чином, компонентами професійної компетентності є мотиваційно-
вольовий, функціональний та рефлексивний. Метою рефлексії – згадати й 
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усвідомити цілі діяльності та процес її протікання, співвіднести отримані 
результати з запланованими.  

Рефлексія є одним з найважливіших механізмів саморозвитку та 
самовдосконалення особистості. Рефлексивний компонент проявляється в 
умінні свідомо контролювати результати своєї діяльності та рівень власного 
розвитку, особистих досягнень; сформованості таких якостей, як 
креативність, ініціативність, націленість на співробітництво, здатність до 
самоорганізації, передбачення, творчої уяви. Рефлексивний компонент є 
регулятором особистих досягнень, самоуправління, натхненником 
професійного росту, удосконалення майстерності, розвитку рефлексивних 
здібностей та формування індивідуального стилю роботи. Рефлексивний 
компонент визначає рівень розвитку самооцінки, розуміння власної 
значущості для інших людей, відповідальності за результати своєї 
діяльності, пізнання себе та реалізації в процесі професійної діяльності. Усі 
ці компоненти інтегруються в комунікативно-функціальну компетентність, 
яка є інтегральною якістю особистості педагога. 

Оновленню і підвищенню якості післядипломної педагогічної  освіти є 
впровадження компетентнісного підходу до організації навчального 
процесу. 

У сучасній науковій психолого-педагогічній літературі поняття 
„компетентність” визначається як готовність на високому професійному 
рівні виконувати свої посадові та фахові обов’язки відповідно до сучасних 
теоретичних і практичних надбань та досвіду, наближених до світових вимог 
і стандартів. Під терміном „компетенція” розуміється, передусім, коло 
повноважень будь-якої організації, установи або особи. Одним із результатів 
післядипломної педагогічної освіти буде набуття педагогом набору 
компетентностей, що є необхідним для педагогічної діяльності. 

Отже, під поняттям „компетентнісний підхід” розуміється спрямованість 
освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, 
основних) і предметних компетентностей педагога. Результатом такого 
процесу буде формування загальної компетентності особистості, що є 
сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою 
педагога, яка містить знання, вміння, ставлення, досвід діяльності, тобто 
поняття „компетентність” ближче до „знаю як”, ніж „знаю, що”.  

Рада Європи запропонувала п’ять ключових компетентностей: політичні 
та соціальні компетентності; компетентності, пов’язані з життям у 
багатокультурному суспільстві; компетентності, що стосуються володіння 
усним та письмовим спілкуванням; компетентності, пов’язані з розвитком 
інформаційного суспільства; здатності вчитися протягом життя1. 

Трансформація змісту післядипломної педагогічної освіти відповідно до 
компетентнісного підходу вимагає інших принципів його відбору і 
структурування. Насамперед необхідно визначити перелік ключових 
компетентностей, необхідних педагогу з базових, загальнопредметних  та 

                                           
1 Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / Під 
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соціально-предметних компетентностей; відібрати зміст курсу, який може 
забезпечити формування всієї системи компетентностей; встановити рівні та 
показники сформованості  на кожному етапі очно-дистанційного навчання; 
розробити систему поточного, вхідного, вихідного контролю та корекцію 
процесу формування компетентностей педагога. Розробка певних систем 
компетентностей на різних рівнях змісту, що складають надпредметні або 
„ключові”, „базові”, загальнопредметні компетенції та соціально-предметні 
сприяють засвоєнню освітніх дій, пов’язаних з освітніми завданнями та 
змістом у післядипломній педагогічній освіті. Кожна з таких 
компетентностей складається з простіших дій, операцій, які є показниками її 
розвиненості. Так, компетентність „продемонструвати творче мислення” в 
процесі навчання дисциплін у галузі „мова та комунікації” передбачає: 
отримання й створення різних типів повідомлень; застосування різних 
інструментів відповідно до потреб аналізу різних текстів та культурних 
феноменів; інтегрування лінгвістичних та інтерпретаційних знань і вмінь у 
різних ситуаціях спілкування; апробування і застосування культурної 
функціональної грамотності та відповідних усвідомлених умінь. 

Сьогодні в післядипломній педагогічній освіті провідними є діяльнісний, 
особистісно-орієнтований і компетентнісний підходи. 

Основна мета компетентнісного підходу в  післядипломній педагогічній 
освіті полягає в реалізації принципу „навчатись діючи”. Цей напрям 
передбачає відбір форм, методів, засобів навчання, розрахованих на постійне 
залучення педагогів до активних форм спілкування, чергування 
репродуктивних і креативних дій педагогів у системі роботи через 
упровадження вправ під час продуктивних видів мовленнєвої діяльності, 
створення спеціальних видів навчальної практики, проведення 
організаційно-діяльнісних ігор, дискусій, тренінгів, практичних занять.  

Показником мовного розвитку особистості є комунікативність, тобто 
здатність спілкуватися, що зумовлює активне використання засобів мови, 
вміння сприймати та відтворювати зміст чужого висловлювання і 
продукувати усні й письмові тексти. Базою мовного розвитку є формування 
мовленнєвої компетенції. Мовленнєва компетенція охоплює систему 
мовленнєвих знань і вмінь, потрібних для спілкування в різних видах мовної 
діяльності. Спеціальні предметні компетентності, що ґрунтуються на 
загальнопредметних компетентностях, визначаються як компетентність у 
розумінні загального смислу усного повідомлення; розрізнення між 
суттєвою та другорядною інформацією; компетентність у створенні усного 
повідомлення; компетентність у створенні письмових повідомлень; 
культурні та інтеркультурні функціональні компетентності.  

Перед учителями-словесниками сьогодні стоїть завдання не просто дати 
учням певні знання з української мови, а сформувати мовну особистість, 
людину самодостатньо комунікативно компетентну, здатну й готову до 
спілкування в будь-якій життєвій ситуації. Однією з найперших засад 
учителя є виховання любові до рідного слова, мовного обов’язку щодо своєї 
держави і через розуміння взаємозв’язку питань розвитку мови з 
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державотворчими проблемами виховання активної мовної особистості, 
небайдужої до мовних проблем держави1. Любов до рідного слова, 
усвідомлення необхідності активного використання української мови в 
післядипломній педагогічній освіті, постійна потреба шліфувати своє 
мовлення є запорукою утвердження й розвитку української мови, яка є 
найкращим провідником думок, почувань, вражень. 

 Післядипломна педагогічна освіта визначає цілі та завдання розвитку 
україномовної компетентності педагогів в умовах забезпечення інтеграції, 
мобільності й духовності особистості як критеріїв її розвитку та 
самореалізації. Компонентами змісту післядипломної педагогічної освіти є 
інформаційно-діяльнісний, комунікативний і рефлексивний. 

Інформаційно-діяльнісний компонент має бути комплексним і містити 
складники, що визначають різні аспекти формування компетентності 
педагога в процесі діяльності, зокрема пізнавальний, ціннісний, 
технологічний, розвивальний. 

Комунікативний компонент забезпечує формування досвіду 
спілкування з іншими. 

Рефлексивний  – самопізнання, саморозвиток педагога.  
Кожен компонент спонукає педагогів проявляти відповідні якості 

особистості: пізнавальні, творчі, організаторські, комунікативні та 
рефлексивні, що стануть основою для  формування базових компетентностей 

педагогів.  
Стратегія розвитку україномовної компетентності післядипломної 

педагогічної освіти базується на таких провідних загальнодидактичних 
принципах: наступності та безперервності; системності і цілісності у виборі 
змісту, форм, методів навчання; гуманістичної спрямованості, яка визначає 
пріоритетність ідей і права свободи вибору педагога; інноваційності, 
творчого розвитку особистості та лінгводидактичних принципах: єдності 
розвитку мовлення і мислення, взаємозв’язку розвитку усних і письмових 
видів мовленнєвої діяльності, зв’язку розвитку мовлення з формуванням 
мовної діяльності, стратегічної та соціокультурної компетенцій, 
взаємозв’язку роботи з розвитку мовлення.  

Змістом розвитку україномовної компетентності у післядипломній 
педагогічній освіті є формування комунікативної компетенції, що базується 
на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, 
світоглядних переконаннях.  

Актуальність розвитку комунікативної компетенції зумовлена 
необхідністю мовленнєвої підготовки, зорієнтованої на практичну 
спрямованість змісту навчання мови, надання пріоритету формування в 
учителів умінь і навичок спілкуватися в різних сферах соціального життя.  

Теоретичною базою комунікативної методики навчання української мови 
є усвідомлення сутності понять: мова, мовлення, мовленнєва діяльність і 
спілкування. Спілкування – це процес взаємодії співрозмовників, ставлення 

                                           
1  Ющук І. Роздуми про мету викладання рідної мови в школі // Дивослово. – 2004. – № 9. – 
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людей один до одного і як процес взаємовпливу і співпереживання та 
взаєморозуміння. У мовленнєвому спілкуванні виділяються три сторони: 
інтерактивна (взаємодія), комунікативна (прийом, передача інформації та 
обмін нею), перцептивна (сприйняття і розуміння людьми один одного). 
Педагоги набувають соціально-комунікативного досвіду – здатність 
вступати в контакти між собою, взаємодіяти, обмінюючись інформацією, 
сприймати і розуміти один одного. В результаті формується комунікативна 
компетенція. Комунікативна методика спирається на загальні закономірності 
навчання української мови – постійну увагу до матерії мови, її звукової 
системи; оцінку виражальних можливостей рідної мови; розвиток мовного 
чуття, дару слова; випереджаючий розвиток усного мовлення, залежність 
мовленнєвих умінь і навичок від знань граматики і словникового складу 
мови. 

Основними положеннями комунікативної методики навчання української 
мови є: лінгвістична наука про мову й мовлення та їх функції у спілкуванні; 
теорія мовленнєвої діяльності; мовленнєве спілкування та його різновиди; 
інтерактивне навчання й текстова основа уроків; комунікативна, мовленнєва, 
мовна, соціокультурна й діяльнісна (стратегічна) компетенція учнів1. 

Компетентнісний підхід вимагає посилення особистісної спрямованості 
при формуванні змісту післядипломної педагогічної освіти. Такий підхід до 
слухачів-педагогів, згідно з яким у центрі навчального процесу при розробці 
кожного етапу навчання на засадах вільного вибору форм і методів 
враховуються інтереси кожної особистості, забезпечується реальна 
активність педагогів у навчальному процесі. Така варіативність та 
особистісна орієнтація післядипломної педагогічної освіти потребують 
також змін у теорії, методиці та технологіях навчання, які сприяють 
формуванню практичних навичок пошуку й аналізу інформації, 
самонавчанню, самоорганізації. Створюються педагогічні ситуації, у яких 
апробуються на практиці культурно-освітні цінності на основі позитивного 
педагогічного досвіду. 

Розвиток україномовної компетентності розглядається як комплекс 
інтегрованих заходів з формування та вдосконалення педагогічної 
майстерності педагога. 

Реалізація змісту розвитку україномовної компетентності забезпечується 
шляхом створення відповідних умов, за яких кожний учитель має змогу 
вільно рухатися в культурно-освітньому просторі, самореалізовуватися як 
особистість і носій національних культурно-освітніх цілей.  

Отже, розвиток україномовної компетентності педагогів у 
післядипломній педагогічній освіті передбачає комунікативно-
діяльнісний, функціонально-стилістичний, соціокультурний та 
етнолінгвістичний підходи.  

                                           
1 Пентилюк М., Горюшкіна О., Нікітіна А. Концептуальні засади комунікативної методики 

навчання української мови // Українська мова і література. – 2006. – № 1. – С. 15-19.  
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У моделі україномовної компетентності виокремлюють три основні  
блоки показників діяльності педагога: професійно-діяльнісний, 
психологічно-особистісний та результативний.  

Розвиток україномовної компетентності педагогів у післядипломній 
педагогічній освіті забезпечується структурною і змістовою єдністю курсів 
підвищення кваліфікації, науково-методичною й дослідницькою роботою, 
самоосвітою протягом усієї професійної діяльності педагога; інформаційною 
насиченістю та науковістю змісту й форм навчання; тісним зв’язком змісту й 
форм навчання з практикою професійної та функціональної діяльності; 
активно-діяльнісним характером спілкування між тими, хто навчає, і тими, 
хто вчиться. 

Результативність педагогічного процесу забезпечуються поєднанням 
традиційних та інноваційних моделей підготовки; поглибленням інтеграції 
та міждисциплінарних зв’язків освітніх програм, збагаченням 
результативними педагогічними технологіями.  

Компетентнісно-орієнтований підхід дає змогу змінити предметно-
центровану систему освіти на особистісно-діяльнісну і при цьому зберегти її 
традиційну фундаментальність та універсальність. 

Важливо на курсах підвищення кваліфікації учителів української мови і 
літератури використовувати вправи, спрямовані на засвоєння 
мовленнєвознавчих понять: пропедевтичні, кумуляційні, тренувально-
мовленнєві, творчі. 

Комунікативна методика передбачає застосування нових педагогічних 
технологій у проведенні практичних занять з української мови. Для 
технологічного навчання обов’язковим є постійний зворотний зв’язок між 
викладачами і слухачами. 

Нові підходи до технології занять створюють сприятливі умови для 
розвитку творчості педагогів. Але нові підходи ставлять перед педагогами 
ряд вимог. Це насамперед уміння діагностувати цілі навчання, досконало 
володіти мовою, розробляти опорні конспекти, створювати нові види 
наочності, вільно володіти проблемним навчанням.  

Урахування основних положень комунікативної методики навчання 
української мови у підвищенні кваліфікації філологів сприятиме засвоєнню 
мовленнєвознавчих понять, формуванню вмінь і навичок усіх видів 
мовленнєвої діяльності, перцептивній і продуктивній роботі з текстом, а це 
дасть можливість сформувати мовну особистість учня, здатну спілкуватися в 
різних життєвих ситуаціях. 

Надзвичайно важливим для вчителів є формування національної 
ідентичності, бо через слабку її вираженість чи повну відсутність учні 
соромляться спілкуватися українською, що загрожує втратою цілісності Я-
образу, виникненню внутрішніх конфліктів, відчуття дезорганізованості, 
відчуженості, відчаю тощо. Вади у виробленні національної ідентичності є 
несприятливим чинником для особистісного зростання. Тому дуже важливо, 
щоб учитель допоміг учням усвідомити, що українці, які не втратили 
національної ідентичності, відзначаються високим рівнем духовного 
розвитку, талановитістю, рефлексивністю, розвиненим почуттям гумору, 
ґречністю, прекрасними традиціями взаємопідтримки і взаємодопомоги, і 
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має всі підстави для позитивного самовідчуття власної національної 
приналежності. Лише сформувавши в собі усвідомлення органічної 
причетності до української нації як культурного високодуховного соціуму, 
виробивши відчуття гордості за нетлінні цінності української оригінальної 
культури та її славних синів і дочок, учень може іти далі – до визначення 
власної людської неповторності, унікальності свого життєвого 
проектування.  

Отже, практична реалізація компетентнісного підходу можлива завдяки 
змінам у методології післядипломної педагогічної освіти змістовим та 
технологічним нововведенням у навчальний процес.  
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ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ  
ПІД ОПІКОЮ ЦЕРКВИ  

В УМОВАХ ПОЛІКОНФЕСІЙНОСТІ  
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
У статті розглядається проблема співпраці світської та релігійної 

освітньої системи в Україні. Аналізується феномен загальноосвітніх 
навчальних закладів під опікою церкви в умовах поліконфесійності 
українського суспільства як один із перспективних шляхів узгодження 
світської й релігійної освітніх систем, співпраці державної школи і церкви. 

 
Проблема співвідношення світської (державної) й релігійної освітніх 

систем в Україні є актуальною. Певна стабілізація складних 
міжконфесійних стосунків і зростання негативних явищ у суспільстві 
змушує зацікавлених і в церкві, і в державі людей вирішувати питання 
християнської просвіти й виховання в Україні. Висловлюються різні думки з 
цього приводу. Окремі церкви та значна частина громадян України доводять 
беззаперечні переваги релігійних засад у моральній стабілізації та 
оздоровленні українського суспільства як найбільш стійких та універсальних 
духовних цінностей і наполягають на включенні релігійного навчання і 
виховання в державну освітню систему. Представники органів державної 
влади, вчені, громадськість зацікавлені в компромісному вирішенні 
проблеми і вважають, що і світська, і релігійна освіта мають існувати в 
Україні в межах чинного законодавства. 

Досліджують релігійну освіту в Україні В. Бондаренко, М. Закович, 
Н. Кочан, М. Новиченко, Ю. Решетніков, Л. Рощина, Т. Тхоржевська та ін. 
Вони аналізують окремі аспекти історії та перспективи релігійної освіти в 
українському суспільстві. В державі проведено цілу низку важливих 
міжнародних науково-практичних конференцій, на яких розглядалися 
актуальні і гострі питання сучасного стану та тенденції розвитку релігійної 
освіти в Україні. Отже, мета даної роботи – дослідити феномен 
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загальноосвітніх навчальних закладів під опікою церкви в умовах 
поліконфесійності українського суспільства як один із шляхів узгодження 
світської й релігійної освіти в Україні. 

Зростання потенціалу церков і релігійних організацій та інтенсивний 
пошук нових смислових орієнтирів суспільної моралі стало причиною 
усвідомлення багатьма християнами бажаності створення шкіл, навчально-
виховний процес у яких базувався б на християнських світоглядних та 
морально-етичних принципах. Пропонуються різні варіанти співпраці 
світських освітніх закладів і церкви у моральному вихованні учнів. Остання 
визначає свою роль у цьому процесі й пропонує власні шляхи розв’язання 
освітніх проблем. За словами кардинала Любомира Гузара, діти мають знати, 
на яких засадах формувалася духовність нашого народу, як християнство 
впливало на розвиток культури. Кардинал вважає необхідним та правильним 
налагодження священиками зв’язків зі школою, учителями й дітьми, але 
зазначає, що релігійне виховання та катехізація належить до компетенції 
парафії1. 

В умовах співіснування світської й релігійної освітньої системи та 
намагання церкви впливати на зміст освіти державних навчальних закладів, 
створення загальноосвітніх навчальних закладів під опікою церкви вона 
розглядає як альтернативну форму державної та іноконфесійної освіти. 
Діяльність таких шкіл одразу знімає багато проблем, пов’язаних із 
прагненням церкви виконувати свої віроповчальні функції у світському 
середовищі серед молодого покоління, а загальні державні стандарти дали б 
можливість такій школі вписатися в культурно-освітній простір України. 

У процесі зближення церкви зі світською школою залишається ряд 
нерозв’язаних питань. Для усунення дискримінації тієї чи іншої релігійної 
організації, – вважає В.Д. Бондаренко, – церкві треба надати право мати свої 
навчальні заклади усіх рівнів і типів, підготовка в яких відповідала б 
державним стандартам освіти, а самі вони патронувалися б релігійними 
організаціями2. Існування подібних навчальних закладів – загальносвітова 
практика. 

Дослідження історії освіти в Україні показують, що християнство було 
невід’ємною складовою освітніх процесів та виконувало визначальні функції 
в житті особи, суспільства, держави. З відомих причин напрацьовані традиції 
християнського шкільництва в Україні були перервані. Сьогодні історія 
підняла авторитет цінностей, провідними серед яких є релігійні. Священство 
та окремі громадяни вважають, що культурно-історична традиція 
українського суспільства як унікальний духовний запас міцності суспільного 
організму спирається на релігійні духовні принципи, на них має бути 

                                           
1 Слово Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара до учасників Собору Стрийської 

Єпархії // Церква і соціальні проблеми. Доповіді та документи: Єпархіальний Собор Стрийської 
єпархії УГКЦ, 17-20 лютого 2002 р. – Стрий; Моршин; Львів: Монастир Свято-Іванівська 
Лавра: Вид. від. „Свічадо”, 2002. – С. 25. 

2 Бондаренко В.Д. Духовно-моральний потенціал церкви і шляхи посилення його впливу на 
українське суспільство // Православні духовні цінності і сучасність: Матеріали Міжнар. наук.-
прак. конф., м. Київ, 21 березня 2003 р. – К.: МАУП, 2003. – С. 50-53. 
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зорієнтована підготовка людини до життя сьогодні і в майбутньому. 
Оскільки головним засобом такої підготовки є освіта, ці цінності мають 
увійти в ідеологію нормотворчості для потреб освіти. 

Важливо, що в пошуках моделі освіти, де релігії та церкві надаватиметься 
належне місце, слід рухатись насамперед шляхом творчого відтворення 
власного культурно-історичного досвіду в його органічному поєднанні з 
найновішими досягненнями сучасної науки, культури і соціальної практики. 
Зрозумілим є й те, що в неї має ввійти все передове й прогресивне, вивірене 
досвідом багатьох країн світу, зокрема, європейських. Застосовування 
світового досвіду має здійснюватися шляхом переосмислення його в 
контексті утвердження державності в Україні, загальнолюдських норм 
суспільного співжиття. 

Прикладом у цьому може бути католицька церква, що завжди мала 
освітню мережу, від елементарних шкіл до сучасних університетів під своєю 
опікою і впливом. У країнах традиційного поширення католицизму діє 
розгалужена система освітніх закладів, яка готує пастирів церкви і фахівців з 
різних галузей сучасного знання. Практика поєднання духовної і світської 
освіти в однорідній мережі навчальних закладів взагалі характерна для 
католицької церкви. На теренах України у системі католицької освіти наявне 
активне прагнення церковних кіл до впровадження у навчальний процес 
звичних стандартів. 

Незважаючи на значні перешкоди, в Україні створено приватні навчальні 
заклади, якими опікується церква, в чому не останню роль відіграли широкі 
контакти релігійних організацій з закордонним досвідом діяльності подібних 
інститутів та використання їх практичної допомоги. Нині в Україні існує 
декілька християнських шкіл. Водночас доволі важко точно визначити їх 
кількість, оскільки практично жодна з них не має такого офіційного статусу. 

Основною метою роботи відомих навчальних закладів під опікою церкви 
є досягнення високого життєвого, духовного та інтелектуального рівня 
особистості на принципах християнської моралі; виховання учнів у дусі 
демократичного світогляду, поважного ставлення до національних традицій, 
а також традицій народів і культур світу; створення сприятливих умов для 
виховання християнського характеру та формування особистості, заснованих 
на християнських принципах; виховання в учнях свідомого ставлення до 
власного здоров’я та дотримання здорового способу життя. 

Звіти, рішення, доповіді про значні досягнення в практичній роботі 
приватних навчальних закладах під опікою церкви є свідченням позитивних 
зрушень у цій сфері та формування бази для створення подібних освітніх 
інституцій. Прикладом такого закладу може бути приватний ліцей 
блаженного Климентія Шептицького. Базовий навчальний план ліцею 
затверджено Міністерством освіти і науки України. Його основу складають 
предмети, обов’язкові для вивчення в усіх навчальних закладах України та є 
джерелом знань про навколишній світ. Поряд з тим, керівництво 
навчального закладу вважає, що введення в шкільні програми циклу 
філософсько-богословських дисциплін дасть змогу комплексно вивчати 
світоглядні проблеми й сприятиме формуванню в учнів цілісного 
узагальнюючого погляду на світ. Такі предмети мають незначну кількість 
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годин у загальному навчальному плані, але їх зміст визначає специфіку 
роботи освітнього закладу, його релігійну спрямованість. Однак цілий ряд 
виховних заходів спрямований на формування особистості учня з 
християнським світоглядом1. Отже, головною метою роботи навчального 
закладу є надання сучасної якісної освіти, розвиток особистих, професійних 
якостей учнів і виховання на основі християнської етики. 

Необхідно звернути увагу на діяльність приватної загальноосвітньої 
школи „Співтворчість”. В школі учні отримують початкову та базову 
середню освіту, про що свідчить наявність ліцензії на надання освіти за 
Державним стандартом. Православний зміст освіти визначається 
специфікою роботи школи, яку директор І. Барматова визначає так: 
„…надаємо дітям можливість доторкнутись до Православ’я через образ і дух 
нашого відношення до учнів, до справи, що виконується, через наш підхід до 
явищ, подій, речей – особливо по гуманітарних дисциплінах, що вивчаються 
на уроках”2. Навчання в такій школі базується на православних основах і дає 
найсучасніші знання з окремих предметів, де використовуються 
найдосконаліші методи, прийоми та форми шкільної і позашкільної роботи з 
учнями. Вивчення додаткових предметів, таких, як російська, німецька, 
англійська мови, математика, заняття з хорового співу, образотворчого 
мистецтва, хореографії, гри на музичних інструментах, боротьби, дає 
підстави назвати такий заклад сучасним та перспективним. Вивчення 
багатьох дисциплін сприяє кращій підготовці учнів таких шкіл для 
продовження своєї освіти у вищих навчальних закладах як України, так і за 
кордоном. Створенням додаткового навчально-виховного блоку є співпраця 
із закордонними освітніми та благодійними організаціями. В зміст роботи 
школи покладено основи православної культури і виховання традиційної 
християнської моралі, що визначають його специфіку3. Так реалізується 
завдання поєднання кращих досягнень світської школи з християнською 
системою виховання. 

Із створенням мережі загальноосвітніх шкіл під опікою церкви можна 
поступово розв’язати проблему надання церкві належної ролі у вихованні 
дітей, що викликана самим життям. Для можливості впровадити таку 
практику мають бути створені певні умови: усвідомлення батьками 
важливості такої освіти для дітей; готовність педагогічних працівників та 
наявність відповідної матеріальної бази; правове поле держави. 

Громадська думка зараз прихильна до деяких сучасних експериментів і 
сподівається, що традиційні для нашого народу цінності збагачуватимуть усі 
сфери нашого життя. Результати загальнонаціональних опитувань, 
проведених соціологічною службою Центру імені Разумкова з серпня 2000 р. 
до червня 2004 р., доводять, що громадяни знайомі з даною проблемою і 
мають власний погляд на її вирішення. Привертає увагу значна суспільна 

                                           
1 Звіт приватного ліцею блаженного Климентія Шептицького. – Львів: Приватний ліцей 

блаженного Климентія Шептицького, 2001. – С. 18-28. 
2 Барматова И. Главная цель воспитания – пробуждение совести к действию // 

Православный мир. – 2004. – №. 7 – С. 27. 
3 Там само. – С. 27. 
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підтримка заснування церквами загальноосвітніх навчальних закладів. 
Близько 27% опитаних бажають навчати своїх дітей саме в таких навчальних 
закладах, ще майже 34% обумовили його рівнем освіти, яку б забезпечували 
такі заклади. Отже, з наведених даних стає зрозуміло, що вже сьогодні такі 
навчальні заклади знайдуть підтримку, адже головними замовниками на 
освіту є батьки. Крім того, понад половина громадян готові сплачувати 
добровільний податок на загальноосвітні заклади, засновані церквою1. 

Якість освітніх послуг і можливість одержати їх кожному, хто бажає, є 
важливим чинником розвитку освіти. Мережа навчальних закладів під 
патронатом церкви, що забезпечує якісну освіту, є додатковою можливістю 
інтелектуалізації нації, і цим не можна нехтувати. Крім того, інтелектуальне 
навчання в таких закладах супроводжується навчанням етичним, в основу 
якого покладено християнську мораль. Навчально-виховний процес у різних 
формах здійснюється протягом повного робочого дня, а не половини дня, як 
у державних закладах. Тобто якщо в державних школах дитина впродовж 
частини дня практично віддана сама собі, то в християнських – вона цілий 
день перебуває під наглядом педагогів. Найголовніше, – вважає 
Ю.Решетніков, – що в таких школах, власне, навчання поєднується зі 
справжнім вихованням учнів2. Вони задовольняють попит на високоякісну 
освіту і відповідають запитам молоді та їхніх батьків, які хотіли, крім 
отриманих знань, мати середовище для духовного зростання. 

Громадяни, ознайомившись із діяльністю подібних навчальних 
інститутів, проявляють свою зацікавленість до співпраці з ними. Зрозуміло, 
що батьки будуть надавати перевагу тим закладам, які відповідають їхнім 
світоглядним переконанням, вірі й гарантуватимуть, що розпочате в 
батьківському домі виховання буде продовжене в тому самому руслі. Батьки 
й діти, вчителі й учні не мають бути пасивними носіями тих чи інших 
функцій в освіті. У цьому зв’язку мають бути переосмислені норми, які 
регулюють питання не лише вибору типу чи виду навчального закладу, 
змісту навчальних дисциплін чи курсів, а й характеру самого навчально-
виховного процесу, особливо його практичної складової3. Переважно висока 
якість навчання, притаманна християнським школам, призводить до їх 
більшої, порівняно з державними навчальними закладами, популярності. 

Приватні навчальні заклади під опікою релігійних інститутів, виконуючи 
специфічну роботу, мають довести свою дієвість у наданні 
конкурентоспроможних знань в освітньому просторі держави та зарубіжжя й 
не створювати інформаційного та морально-виховного бар’єру. Пріоритети 
навчального закладу в тому, що він долучає дітей до моральних, 
християнських цінностей, забезпечує базовий рівень знань, умінь і навичок 

                                           
1 Громадська думка про релігію і церкву в Україні (Соціологічне дослідження Центру імені 

Разумкова) // Національна безпека і оборона. – 2004. – № 3. – С. 36. 
2 Решетніков Ю. Досвід протестантських церков у створенні загальноосвітніх шкіл. 

Доповідь, виголошена на круглому столі „Законодавство України про освіту і церкву” (19-20 
січня 2006 року, Київ) // http://www.risu.org.ua/ukr/news/article;8804/. 

3 Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Л. Губернський, 
В. Андрущенко, М. Михальченко. – К.: Знання України, 2002. – С. 500-521. 
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для здобуття в майбутньому фахової вищої освіти, спрямовує майбутніх 
повноправних громадян суспільства за схильностями й уподобаннями. 
Наприклад, усі випускники 2001 р. приватного ліцею блаженного Климентія 
Шептицького продовжили навчання у різних ВНЗ України. Значна частина 
випускників (близько 43%) виявили бажання навчатися в богословських 
навчальних закладах1. Отже, приватні навчальні заклади під опікою церкви 
можуть стати початковою ланкою в системі релігійної освіти та важливою 
складовою в її співпраці зі світською освітньою системою. 

Одне з невирішених завдань у діяльності приватних навчальних закладів 
під опікою релігійних організацій – кадрове наповнення. Специфіка 
кадрового забезпечення полягає у створенні стрункої системи підготовки і 
підвищення кваліфікації вчителів. У більшості шкіл викладацький склад 
формується незалежно від конфесійної чи світоглядної належності 
викладачів, проте, до всіх викладачів висуваються однакові, загальні, 
прийняті в даному навчальному закладі вимоги морально-етичного плану. 

Церква на сьогодні не може власними зусиллями забезпечити кадрами 
навчально-виховний процес таких навчальних закладів, оскільки вона готує 
вузько-профільних спеціалістів, потрібних церкві як релігійній організації. 
Особливі потреби приватних навчальних закладів під патронатом церкви, де 
питання релігії буде обґрунтовуватися постійно й глибоко, можуть 
задовольняти провідні вищі навчальні заклади України. Таких фахівців 
сьогодні готують педагогічні ВНЗ, адже виконувати загальнообов’язкові 
програми, передбачені Міністерством освіти і науки України, повинні 
спеціалісти, які мають на це дозвіл – диплом державного зразка. 

Оскільки робота приватних навчальних закладів під патронатом церкви 
має релігійну специфіку, важливо, щоб викладачі різних наук були 
обізнаними з основами релігійних знань. Доповнить та розширить зміст 
роботи ВНЗ наявність предметів, що викладаються в духовних навчальних 
закладах. Основна робота може проводитися в напрямі впровадження курсу 
„Теологія” для студентів гуманітарних факультетів. 

Одним із своєчасних кроків по підготовці необхідних кадрів, вважаємо 
отримання священиками педагогічної чи іншої освіти, що буде вдалим 
поєднанням служіння Богові й соціальної практики в сучасних умовах. 
Система освіти дає змогу отримати таку освіту, засвоївши програму 
відповідного навчального закладу. Для цього пропонуються різні форми: 
заочна, дистанційна, екстернат. Диплом відповідного освітньо-
кваліфікаційного рівня дасть можливість священику, незалежно від своїх 
релігійних переконань, дотримуючись загальноприйнятих освітніх норм, 
зайнятися педагогічною діяльністю, а наявність таких педагогів у приватних 
навчальних закладах створить необхідну атмосферу для ознайомлення з 
глибинами релігії. 

Важливим підґрунтям у приватній освіті є її наукове забезпечення. 
Основу викладацької та наукової сфери можуть скласти науковці різних 

                                           
1 Звіт приватного ліцею блаженного Климентія Шептицького. – Львів: Приватний ліцей 

блаженного Климентія Шептицького, 2001. – С. 34. 
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гуманітарних спеціальностей. До цього може долучитись і церква, готуючи 
власні наукові кадри під контролем держави. Не можна виключати звідси 
захист духовенством дисертацій на здобуття наукового степеня, попередньо 
отримавши необхідну освіту: загальноосвітня школа, вищий навчальний 
заклад, аспірантура. Так церква підготувала б необхідні наукові кадри, що є 
світовою практикою. 

Доволі складним для функціонування приватних шкіл залишаються 
питання їх фінансування, що є особливою справою й держави. Вони 
підлягають ретельному вивченню, експериментальній перевірці та 
прогностичній обробці з точки зору найближчих і віддалених наслідків. На 
сьогодні такі школи утримуються, як правило, за рахунок внесків батьків за 
навчання та спонсорської допомоги одновірців з України та з-за кордону. 
Розміри плати за навчання доволі високі й обумовлюються необхідністю 
покриття фінансових витрат, що, звичайно, обмежує можливості навчання в 
них дітей з малозабезпечених родин. З огляду на особливий суспільний 
статус церкви державі доцільно піти на певні зустрічні кроки. Зокрема, 
утримувати на власний рахунок викладачів загальноосвітніх дисциплін хоча 
б обов’язкового державного компоненту. Ці навчальні заклади, природно, 
підпорядковувалися б відповідним органам освіти нарівні зі всіма іншими. 

Визнаючи високі моральні стандарти, що їх виховує релігійна сім’я, 
держава до певної міри зняла б проблему множинності варіантів релігійного 
виховання у школі, гарантувала продовження батьківського сімейного 
виховання в системі позасімейних навчально-виховних інституцій. 
Невиправдане збереження у виховній сфері виключно однотипних закладів є 
дисонансом щодо основних прав людини, за які бореться плюралістичне 
суспільство. Кардинал Йозеф Гьофнер переконаний, що „запровадження в 
царині виховання однотипних та обов’язкових закладів для всіх дітей і 
підлітків стало б грубим порушенням основних людських прав, за які так 
бореться плюралістичне суспільство, бо не існує нейтрального в релігійному 
плані виховання”1. 

Важливим принципом розвитку освіти в Україні є законність. 
Формування правового поля освіти – одне з найбільш актуальних завдань 
функціонування та реформування цієї галузі в трансформаційний період, 
який переживає нині українське суспільство. Відсутність законів, що 
спонукають до легітимної практики, або їх недостатність відверто 
підштовхують людей до не правових, суб’єктивних, а нерідко і злочинних 
дій та вчинків. Шкідливість останнього особливо очевидна в освітній сфері, 
де предметом кінцевого впливу, правильної чи хибної норми є діти, молодь, 
яку виправити практично неможливо. 

Законодавство України визначає відокремлення школи від церкви. 
Говорячи про умови створення навчальних закладів, слід нагадати, що 
відповідно до статті 18 Закону України „Про освіту” релігійні організації не 

                                           
1 Гьофнер Йозеф. Християнське суспільне вчення / С.Пташник, Р.Оглашений (пер. з нім.). 

Львівська богословська академія. Інститут релігії та суспільства. – Львів: Свічадо, 2002. – 
С. 114. 
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є суб’єктами заснування навчально-виховних закладів1. Тобто чинне 
законодавство не дозволяє релігійним організаціям створювати 
загальноосвітні школи. Разом з тим, враховуючи сучасний стан 
міжконфесійних відносин та релігійного життя в Україні, на розгляд до 
Верховної Ради вносився проект Закону „Про свободу совісті та релігійні 
організації” зі змінами та доповненнями. Проект розроблено спеціалістами з 
даного питання у співпраці з представниками релігійних організацій, що, 
вивчивши недосконалі сторони закону, прийшли до висновку про 
доцільність змін. Прийняття закону дало б змогу вирішити актуальні 
питання релігійної освіти в Україні. 

Реалізація освітніх стратегій не потребуватиме докорінної зміни 
законодавства, а вимагатиме його корекції та уточнення. Дослідники Центру 
імені Разумкова вважають, що в сучасній практиці державно-церковних 
відносин в Україні відокремлення церкви від держави, школи від церкви 
фактично усувається демократичними процесами в українському 
суспільстві. Церква не може втручатись у навчально-виховний процес чи 
пропагувати релігію в будь-якій формі. Разом з тим, маючи переконливі, 
перевірені історією, досягнення в справі виховання молоді, вона володіє 
зауваженнями та пропозиціями, які будуть цінними в освітній практиці, й 
доречно прислухатися до них компетентним у даній сфері органам 
державної влади. Водночас забезпечення права на свободу совісті 
передбачає право громадян на вільне отримання освіти, у тому числі 
релігійної. Відокремлення школи від церкви не має розглядатися як 
перешкода заснуванню релігійними організаціями загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладів усіх рівнів2. 

Щодо реформування освіти компетентні органи державної влади на 
сьогодні мають власні позиції, науково обґрунтовані й виважені з погляду на 
перспективу розвитку держави і відповідно освіти. Це означає, що держава 
має забезпечити кожній людині належні умови життя на засадах свободи й 
справедливості в освітній сфері. Недосконалість законодавства, штучне 
обмеження або дискримінація релігійних організацій щодо права на 
заснування загальноосвітніх навчальних закладів, порівняно з іншими 
суб’єктами, є серйозною проблемою, що потребує свого негайного 
розв’язання. Зволікання з позитивним розв’язанням питання щодо надання 
релігійним організаціям права виступати засновниками загальноосвітніх 
навчальних закладів і легального існування християнських шкіл не 
відповідає ні суспільним реаліям, ні євроінтеграційним прагненням України. 
З огляду на це, Ю. Решетніков вважає, що потребує свого офіційного 
тлумачення конституційний принцип відокремлення школи від церкви, адже 
найбільш адекватно дане поняття виписано в чинному Законі України „Про 

                                           
1 Законодавство України про освіту. Збірник законів. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 

С. 10. 
2 Громадська думка про релігію і церкву в Україні (Соціологічне дослідження Центру імені 

Разумкова) // Національна безпека і оборона. – 2004. – № 3. – С. 30-40. 
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свободу совісті та релігійні організації”, стаття 6 якого вказує, що саме 
державна система освіти (а не будь-яка школа) відокремлена від церкви1. 

Наявність закладів освіти недержавної форми власності визначить 
закономірності розвитку освітніх процесів в Україні, що характерні для 
світової освітньої практики. Вироблення оптимальної освітньої моделі 
лежить насамперед у площині формування науково обґрунтованої політики в 
цій сфері. Поступово в державі має визначитися специфіка знань, яких 
суспільство потребує сьогодні, завтра і на перспективу. Законодавче 
забезпечення діяльності таких навчальних закладів, їх підтримка державою 
та інтегрування в єдину освітню систему повністю відповідали б принципам 
плюралістичного суспільства. Влада та громадськість мають докласти 
спільних зусиль, щоб подолати суперечності, які не дають змоги повноцінно 
розвиватися освітньому простору в сучасних умовах. 

Враховуючи мету й зміст роботи приватних навчальних закладів під 
патронатом церкви, доволі важко говорити про значний доктринальний 
вплив тієї чи іншої релігійної спільноти на навчальних процес. Навчання за 
існуючими програмами не веде до катехізації дітей у таких школах. 
Контингент їх учнів поповнюється іноді з родин різних за конфесійними 
уподобаннями. Контроль за діяльністю навчальних закладів здійснюють 
органи державної влади і вимагають дотримання стандартів, що є 
обов’язковими для всіх навчальних закладів держави. Крім того, особливо 
пильно спостерігають за навчальним процесом батьки, які обрали цей 
навчальний заклад для своїх дітей. У таких школах підтримується атмосфера 
толерантності, поваги до релігійних почуттів учнів. 

Сприяння реалізації права громадянина на свободу вибору характеру 
освіти як елементу свободи совісті визначається пріоритетним напрямом 
державної політики у сфері забезпечення права на свободу совісті та 
встановлення партнерських взаємовідносин з церквою в галузі освіти. 
Фахівці Центру імені Разумкова роблять висновки, що для цього необхідне: 
„законодавче врегулювання права церкви на заснування конфесійних 
навчальних закладів; вивчення можливостей фінансування дисциплін, що 
викладаються в конфесійних навчальних закладах та належать до 
державного стандарту, з бюджетних коштів…”2 

Освіта України все більше викристалізовується як цілісна система, що 
розвивається згідно з потребами державотворення. Хоча релігійна освіта 
належить виключно до внутрішніх справ церкви, а її належний стан, що 
відповідає сучасному розвитку суспільства, дасть змогу священству 
реалізувати освітні стратегії у світському освітньому просторі, не 
протиставляючи йому власні здобутки, а розширюючи та 
взаємодоповнюючи їх. У свою чергу, сферу духовного виробництва держава 
має підтримати як морально, так і матеріально, чого бракує в нашому 

                                           
1 Решетніков Ю. Досвід протестантських церков у створенні загальноосвітніх шкіл. 

Доповідь, виголошена на круглому столі „Законодавство України про освіту і церкву” (19-20 
січня 2006 року, Київ) // http://www.risu.org.ua/ukr/news/article;8804/. 

2 Громадська думка про релігію і Церкву в Україні (Соціологічне дослідження Центру імені 
Разумкова) // Національна безпека і оборона. – 2004. – № 3. – С. 7. 
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перехідному суспільстві. Адже освіта, в тому числі й на основах релігійної 
моралі, належить до таких інституцій, від якості й рівня розвитку якої 
безпосередньо залежить прогрес суспільства. 

Аналізуючи ситуацію з проблеми відкриття та функціонування 
приватних навчальних закладів під опікою церкви, що складається в державі, 
ми підтримуємо думку Ю. Решетнікова, який вважає доцільним створити 
Асоціацію християнських шкіл України (незалежно від їх конфесійної 
зорієнтованості) для спільного відстоювання своїх інтересів; внести зміни до 
законів України, які б дозволяли релігійним організаціям створювати 
загальноосвітні навчальні заклади; розглянути питання щодо державного 
фінансування для реалізації державного компоненту у приватних 
загальноосвітніх навчальних закладах; дозволити в порядку експерименту 
внести зазначені зміни у нормативні акти з метою заснування 
загальноосвітніх навчальних закладів релігійними організаціями1. 

Так, на нашу думку, розуміється та усвідомлюється необхідність 
заснування загальноосвітніх приватних навчальних закладів під опікою 
церкви як один із шляхів узгодження світської й релігійної освіти в Україні. 
Це закономірний процес розвитку освіти в українському суспільстві, де 
релігії й церкві надається чільне місце. Такий процес лише зароджується і 
має перспективний характер, він тривалий у часі, вимагає значних затрат. У 
цьому відношенні необхідна міцна наукова платформа. Різностороннє 
наукове обґрунтування, проведення конференцій та семінарів з питань 
релігійної освіти матиме важливе значення для розв’язання суперечностей 
по створенню в Україні шкіл незалежно від їх конфесійної належності чи 
зорієнтованості. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Решетніков Ю. Досвід протестантських церков у створенні загальноосвітніх шкіл. 

Доповідь, виголошена на круглому столі „Законодавство України про освіту і церкву” (19-20 
січня 2006 року, Київ) // http://www.risu.org.ua/ukr/news/article;8804/. 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ  
У СФЕРІ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

(соціокультурний аспект) 
 

У статті досліджується естетичне виховання в Україні та його 
особливості у сфері театрального мистецтва. Автор переконаний, що 
Україна має враховувати досвід естетичного виховання інших країн. 

 
Естетичне виховання – це процес формування цілісного сприйняття і 

правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності; здатність до 
творчого самовиявлення притаманна людині. Однак ця здатність вимагає 
свідомого, комплексного, цілеспрямованого й систематичного розвитку. 

Основою, на якій здійснюється естетичне виховання, є певний рівень 
художньо-естетичної культури особистості, її здатності до естетичного 
освоєння дійсності. Цей рівень виявляється як у розвитку всіх компонентів 
естетичної свідомості (почуттів, поглядів, переживань, оцінок, смаків, 
потреб та ідеалів), так і в розвитку умінь і навичок активної перетворюючої 
діяльності в мистецтві, праці, побуті людських взаєминах. Формування у 
людини певної системи художніх уявлень, поглядів, які зможуть допомогти 
їм виробити в собі дієві критерії естетичних цінностей, готовність та вміння 
вносити елементи прекрасного у своє життя, починається із сприймання 
навколишнього світу. 

Завданням естетичного виховання є не тільки розширення художнього 
сприймання, списку прочитаних книг, почутих музичних творів, 
переглянутих театральних вистав тощо, а й організація людських почуттів, 
духовного росту особистості, регуляція і корекція поведінки. Естетичне 
виховання проникає в усі сфери життя, воно забезпечується всіма ланками 
виховання і використовує багатство і різноманітність його засобів. 

Методологічною основою і важливим принципом естетичного виховання 
на сучасному етапі є ідея комплексного підходу, який у реалізації системи 
естетичного виховання має подвійне значення. По-перше, система 
естетичного виховання має будуватися так, щоб різні види мистецтва 
постійно взаємодіяли між собою в процесі впливу на людину, тобто слід 
організовувати тісну взаємодію мистецтв на основі міжпредметних зв‘язків. 
По-друге, естетичне виховання як виховання засобами мистецтва, так і 
засобами дійсності має стати органічною частиною будь-якого виду 
виховання. 

У сучасних умовах також зростає роль цілеспрямованого художнього 
виховання. Акумулюючи в собі різноманітні аспекти пробудження творчих 
сил і здібностей людини до вдосконалення дійсності, воно здатне виступити 
дієвим засобом формування духовного світу молоді, підсилити позитивні 
впливи і настроїти вихованців на правильне сприймання та критику 
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негативного, естетично потворного, на реальну боротьбу з ним, щоб змінити 
самі життєві умови. 

Сила й результативність цих впливів зростає, якщо на всіх етапах 
активного періоду життя людини її спрямовуватимуть на творення в собі 
істинно людського. Так постає проблема державної, національної системи 
виховання. Окремі ланки її – сім'я, дошкільні заклади, школи різних видів, 
ВНЗ, культурно-освітні заклади і установи, засоби масової інформації – 
мають різні можливості щодо художнього виховання, оскільки 
в їх діяльності поєднуються різні функції. То ж найбільшою тут є практична 
проблема – узгодження естетичних впливів усіх виховних ланок, державних 
і недержавних закладів і установ, які мають скласти певну систему 
художнього виховання, єдності в розумінні його суті і специфічної ролі 
в розвитку особистості. 

Отже, сутність художньо-естетичного виховання полягає в особливому 
художньо-естетичному впливі на розвиток особистості. Естетичне 
відношення як гармонійний, досконалий спосіб життєдіяльності є предметом 
художнього виховання. Виховання виявляє природні здібності людини, 
створює умови для їх реалізації і, спираючись на них, формує систему 
здібностей до творчої діяльності, намагається розвинути її до рівня, 
що забезпечує необхідне суспільству художнє ставлення до світу. Сутність 
естетичного виховання – цілеспрямоване формування і розвиток підходу 
людини до світу з потребою в удосконаленні, прилучення її до споживання 
та творення цінностей художньої культури суспільства.  

Протягом усієї історії людства ідеал людини філософи бачать 
у всебічності й гармонійності її розвитку, тобто в здатності її до активної 
участі в усіх суспільних відносинах і в сумірності розвитку цих здібностей. 
Цим пояснюється обов'язкова в будь-якому суспільстві структура ідеалу. 

Зважаючи на предмет і мету виховання, художнє виховання можна 
визначити як формування естетичного ставлення людини до дійсності, зміст 
якого поєднує в собі загальнолюдські, епохальні, регіональні, національні, 
професійні та індивідуальні риси. 

Завдання художньо-естетичного виховання – формування художньо-
естетичного ставлення до дійсності; формування загальних здібностей; 
розвиток художньо-естетичного почуття; розвиток художньо-естетичного 
смаку; формування системи художньо-естетичних поглядів; формування 
образного мислення.  

Здібність творити прекрасне завжди грунтується на спеціальних 
здібностях. Опорою для художньої творчості виступають розвинені здібності 
до художнього сприймання та оцінювання. 

Опорною здібністю, що має бути сформована в процесі виховання, 
є смак. Це система естетично-ціннісних орієнтацій, еталонних (позитивних) 
образів досконалості, побуджена естетичною потребою. Ці естетичні вимоги 
до світу формуються і стихійно на основі здібності уявлення, через 
узагальнення ознак досконалості на образному рівні і через усвідомлення 
свого та чужого досвіду, засвоєння прийнятих у суспільстві естетичних 
зразків, норм, ідеалів. 
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Саме на основі художньо-естетичного смаку (здатність людини 
правильно оцінювати прекрасне, відокремлювати справді прекрасне від 
неестетичного) та ідеалу (уявлення людини про прекрасне, до чого вона 
прагне, на що рівняється) поступово визначаються естетичні почуття 
(особливі почуття насолоди, які відчуває людина, сприймаючи прекрасне в 
дійсності й у творах мистецтва), формується художньо-естетична потреба і 
виникає бажання її задовольнити, розвиваючи далі свою естетичну 
свідомість (форма суспільної свідомості, що являє собою художньо-
емоційне освоєння дійсності через естетичні почуття, переживання, оцінки, 
смаки, ідеали тощо і концентровано виражається в мистецькій творчості та 
естетичних поглядах).  

В умовах формування естетично-художньої культури усталюється 
естетика поведінки – риси прекрасного у вчинках і діях людини, у ставленні 
до праці й до суспільства, в манерах і зовнішньому вигляді, у формах 
спілкування з людьми. Серед безлічи визначень поняття "естетичне 
виховання" можна виділити основні положення, що говорять про його 
сутність.1. Процес цілеспрямованого впливу. 2. Формування здатності 
сприймати і бачити красу в мистецтві і житті, оцінювати її. 3. Формування 
естетичних смаків і ідеалів особистості. 4. Розвиток здатності до самостійної 
творчості і створення прекрасного.  

Проблема цілей і задач естетичного виховання вимагає особливої уваги: 
їх трактувань безліч, але головне – виховати, розвити такі якості, такі 
здібності, що дають змогу особистості не тільки досягти успіху в будь-якій 
діяльності, а й бути творцем естетичних цінностей, насолоджуватися ними і 
красою навколишньої дійсності.  

За сучасних умов, коли відбувається зміна ціннісних орієнтацій 
у суспільстві, будується національна держава, відроджується національна 
культура, відчутна потреба в активізації естетичних факторів. Але 
економічні й політичні труднощі породжують різні оцінки мети художнього 
виховання сьогодні. 

Сьогоднішні тенденції в розвитку суспільства суперечать вищим 
естетичним ідеалам, несумісні з ними. В умовах суверенної, незалежної 
держави наше суспільство намагається створити певні умови для 
естетичного виховання людей, і оскільки, соціокультурний стан у країні ще 
не усталився, все ж зроблено вже вагомий початковий внесок. Аргументами 
можна вважати: звернення до національних витоків, до джерел народної 
культури, мудрості; відкритість суспільства, що надає можливості 
інтегруватися в світове співтовариство, ознайомлення зі світовими 
досягненнями в різних галузях, зокрема, у художній творчості. 

У наш час складаються певні різновиди естетичних відносин на основі 
певних типів соціальних відносин, які й “наповнюють” їх певною 
функціональністю. Це ті ж відносини, що існували в суспільстві і раніше, але 
їх об’єкт і акцентування різні, бо різними стали ідеали, потреби та прагнення 
людей, особливо молоді, змінився характер їхньої естетичної соціалізації. 
Тому сьогодні актуалізується як ніколи соціологічний аспект дослідження з 
визначення рівня естетично-художньої культури членів суспільства, їхніх 
потреб, інтересів, естетичних поглядів, ідеалів, смаків, системи їх естетично-
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художньої діяльності, а отже, і такої мало розробленої галузі знань, як 
соціологія естетично-художнього виховання, яка активно формується. 

Естетичне виховання як соціально-культурний педагогічний процес має 
змінюватися відповідно до основних трансформацій у суспільстві, а тому в 
умовах вибору Україною нового вектора її розвитку, відбуваються  
радикальні зміни в сутності, змісті, формах і методах естетичного 
виховання. 

В осмисленні цих змін, очевидно, треба виходити з природи тієї 
соціально-культурної реальності, що формується в Україні. Вона 
характеризується: формуванням нової системи цінностей; складанням на 
відміну від моностилістичної; полістилістичної культури; особливими 
відносинами між учасниками культурного процесу; зміною ієрархічного 
“вертикального” принципу управління культурою на “горизонтальний”, 
партнерський; акцентуванням на ролі особистісного, а не колективістського 
начала; зростаючою культурною роллю регіонів; формуванням приватного, 
недержавного сектора культури; комерціалізацією культури й зростанням 
ролі в ній менеджменту; руйнуванням усталеної культурно-просвітницької 
мережі й мережі закладів естетичного виховання; недостатністю закладів 
культури для значного числа громадян1. Ці утворення радикально змінюють 
далеко не завжди на краще соціально-культурну ситуацію естетичного 
виховання як особливої соціально-виховної підсистеми. Виникає 
необхідність суттєвої переструктуризації, а фактично, формування нової 
системи естетичного виховання в Україні.  

Необхідність такого переосмислення ситуації та змісту естетичного 
виховання в сучасній Україні пробуджуються значними змінами, по суті, 
формуванням у межах соціально-культурної реальності нової соціально-
художньої реальності, яка створює соціально-художній контекст 
естетичного виховання. 

Важливими змінами в новій соціально-художній реальності в Україні, які 
необхідно врахувати, є: 1) перехід від моностилістичної художньої культури 
(соціалістичного реалізму) до плюралістичної, полістилістичної художньої 
культури; 2) зміна системи критеріїв оцінки художньої творчості; 
3) трансформація вимог суспільства до митців, художньої творчості загалом; 
4) модернізація тематики творчості, а з нею – трансформація предмета 
мистецтва; 5) розширення структури жанрів художньої творчості; 6) вплив 
мистецтва української діаспори на розвиток мистецтва в Україні; 
7) суперечливий і значною мірою негативний вплив вестернізованої масової 
культури на смаки й потреби молоді; 8) зростання національної 
спрямованості української художньої культури; 9) руйнування цілих галузей 
художньої культури (кінематограф тощо) та незабезпеченість 
функціонування окремих ланок інфраструктури (книжкова мережа); 
10) складання нової інфраструктури художнього життя й зародження 
мистецького менеджменту; 11) суттєве зниження контактів публіки з 
окремими видами мистецтва (кіно, театр, класична музика тощо); 12) зняття 

                                           
1 Соціологія культури / За ред. О.М.Семашка, В.М.Пічі. – К.; Львів, 2002. – С. 77-78. 
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державного патерналізму над сферою мистецтва й забезпечення свободи 
творчості; 13) радикальна зміна системи управління художнім життям, 
мистецтвом як системою соціальної організації взаємовідносин між його 
суб’єктами (митцем, публікою, критикою, державою, громадськістю); 
14) регіоналізація розвитку художнього життя, формування в регіонах 
різного типу художнього життя, своєрідності художнього середовища; 
15) зростання розриву між масовою та елітарною художньою культурою, 
поширення художньої продукції низької якості, що знижує виховний вплив 
мистецтва; 16) посилення диференціації художніх потреб і смаків під 
впливом урізноманітнення поля художнього життя, художньої пропозиції; 
17) формування нових творчих шкіл, розвиток різних художніх напрямів; 
18) визначення художньої своєрідності зростаючих субкультур; 
19) зниження соціального статусу, престижу й соціальної захищеності 
митців, їхнього становища та професії; 20) трансформація функціонування 
мистецтва, зміна ієрархії його функцій, посилення його розважально-
релаксаційної та дегуманізаційної функцій.1  

Таким чином, педагог естетичного виховання має враховувати у своїй 
роботі особливості контексту художнього життя, які концентруються в рисах 
нової соціально-художньої реальності. Нова соціально-художня реальність 
формує стан суспільної художньої свідомості в особі всіх її суб’єктів та 
соціально-інституційне забезпечення її функціонування, становлення нових 
художніх напрямів, норм, цінностей, потреб, смаків, творчих методів, 
художніх поглядів та ідеалів. 

Соціальні інститути, покликані виховувати населення, мають 
враховувати у своїй роботі особливості нових естетичних і художніх потреб 
різних вікових груп, які в нових умовах набувають нового змісту й форми, 
породжуючи нові типи естетичних і художніх відносин як основи її 
естетичної та художньої культури. 

Як показують дослідження, авторитет і соціальний престиж мистецтва в 
умовах “розважального ажіотажу” знижується, що радикально негативно 
позначається на привабливості пізнавальної діяльності населення у сфері 
художньої культури, на ставленні до справжнього, високого мистецтва. Все 
ж певна надія є, бо 35% опитаних таки згодні з необхідністю бути 
обізнаними з мистецтвом, надавати цьому більшої ваги. 

У необхідності бути обізнаним з мистецтвом більше переконані сільські 
мешканці (65%). Це певним чином обнадіює ще й тому, що більшість 
опитаних (61%) “цілком” і в “основному” вважає, що “ті, хто відвідують 
музеї, театри, виставки, багато знають і з ними цікаво спілкуватися” (27% з 
цим судженням погоджуються наполовину). 

Всеукраїнське дослідження духовних запитів дітей і молоді показало 
падіння інтересу до мистецтва знижує й можливості художнього виховання в 
сім’ї, яке багато дослідників уважають визначальним. Люди, які не 
цікавляться мистецтвом, не можуть виховати інтерес до нього.  Згідно з 

                                           
1 Безгін І.Д., Семашко О.М., Ковтуненко В.І. Театр і глядач в сучасній соціокультурній 

реальності. – К., 2002. – С. 35-37. 
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даними опитування, тільки 31% дітей зазначили, що їхні батьки й родичі, 
напевне, цікавляться мистецтвом; 30% дітей у цьому не впевнені. У місті 
частка дорослих, які цікавляться мистецтвом, дещо більша, ніж у селі 
(відповідно 32 і 26%). Якщо діти молодшого шкільного віку мають певні 
ілюзії щодо інтересу батьків, родичів до мистецтва (39%), то з віком їхня 
кількість істотно зменшується – серед підлітків 14-15 років цей показник 
становить тільки 24%. 47% респондентів упевнено відзначають відсутність 
такого інтересу в батьків і родичів1. 

Для задоволення естетичних, художніх потреб і занять мистецтвом 
потрібні певні умови, можливості. На думку майже половини дітей, вони 
загалом мають певні можливості у школі й трохи кращі – вдома (51%). 
Природно, що в місті можливості для занять мистецтвом удома кращі (53%), 
ніж у селі (47%). 

Проте ці судження дітей коригуються з віком, бо якщо 60% дітей 9-11 
років оцінюють можливості займатися мистецтвом у школі як достатні, то 
діти 14-15 років у цьому впевнені майже вдвічі меншою мірою (36%). 
Стосовно можливостей займатися мистецтвом удома маємо схожу ситуацію 
(9-11 років – 62%, 14-15 років – 30%)2. 

Таким чином, судячи з відповідей, як у школі, так і вдома умови й 
можливості займатися мистецтвом оцінюються багатьма дітьми як 
недостатні, а отже, такі, що мало сприяють їхньому художньому розвитку. 

Підсумовуючи, зауважимо, що у сфері мистецтва діти 9-15 років 
більшою мірою ідентифікують себе з зірками зарубіжного мистецтва, що 
може бути ознакою того, що наші діти погано знають українське мистецтво, 
особливо сучасне.  

Отже, проблема художнього виховання набула гостроти й масштабу 
загальнонаціонального рівня, бо діти, які не бачать привабливості в 
мистецтві своєї країни, легко потрапляють під вплив чужорідних віянь 
зарубіжної масової культури. Тому на часі реформування системи 
художнього й естетичного виховання не лише у навчальних закладах, а й у 
суспільстві загалом. 

Завдання естетичного виховання полягає в постійному розвитку 
інтелектуальних та чуттєвих засад у людині, формуванні естетичного та 
морального ідеалів. Усе це в сукупності дістає найбільш рельєфне 
вираження в мистецтві, яке відтворює й активно формує уявлення про 
досконале, характерне для певного часу.  

Шляхи збагачення духовно-творчого потенціалу людини різноманітні, 
але художньо-естетичне виховання шляхом впливу мистецтва в цьому 
процесі є головним. Воно виступає підсумковим, завершуючим елементом 
системи загального виховання, надає їй закінченості і насичує всю 
її структуру сутнісно людським змістом. Це усвідомлювали вже мислителі 
минулого. Не випадково в найскладніші переломні періоди розвитку 
суспільства увага до художнього виховання, як правило, підвищувалась. Про 

                                           
1 Соціологія культури / За ред. О.М.Семашко, В.М.Піча. – К.; Львів, 2002. – С. 241-242, 235. 
2 Семашко О.М. Художньо-естетичні потреби та інтереси // Духовні потреби дітей України. 

– К., 2005. 
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це свідчать «Листи про естетичне виховання» Ф.Шиллера, діяльність 
українських демократів початку ХХ ст. 

Особливо ефективним засобом естетичного виховання є театральне 
мистецтво. Його дієвість і всебічність впливу пов’язана з природою театру, 
універсальністю його можливостей, допоміжним використанням 
літературної основи, музики, образотворчого мистецтва (сценографії), які 
створюють умови для комплексного естетичного враження, цілісного 
відображення духовного світу й особистісних та суспільних взаємовідносин. 

Українське театрознавство та педагогічна наука відзначають глибоку 
укоріненість театральної традиції, починаючи з вертепу. І сьогодні 
соціологічні дослідження дозвілля і потреб українців засвідчують, що в колі 
бажаних форм проведення вільного часу театр стоїть на одному з перших 
місць. Більше того, соціологічні дослідження ефективності впливу різних 
видів мистецтва на естетичну культуру студентів показала, що студенти – 
шанувальники театру характеризуються її найвищим рівнем1. 

Тому в естетичному вихованні молоді театральне мистецтво має зайняти 
одне з провідних місць, а починатися воно має з раннього дитинства. 
Виховання на основі українського репертуару дає змогу розвивати 
національно-культурну ідентичність, національні риси характеру і 
сприйняття світу, формує патріотизм. 

Соціологічні дослідження засвідчують стійкий інтерес публіки й 
населення України загалом до театру, однак і фіксують в особі експертів-
театрознавців зниження рівня театральної культури, суспільне захоплення 
комедійними виставами (72,2%). Сучасна українська п’єса в репертуарі 
театрів України складає лише 10%, а українська класика близько 20%2. 

Практична робота в напрямі естетичного виховання засобами театру 
спрямована на формування навичок сприйняття вистави; стимулювання 
творчої активності, свободи, емоційної розкутості та розвиток уяви і 
асоціативного мислення. І тому саме театралізація стала найбільш 
затребуваною. Здатність театру впливати на емоційну та інтелектуальну 
складову особистості дає змогу залучити людину до читання, музики, 
познайомити з книгами з мистецтва і декоративно-прикладної творчості, 
розкрити перед аудиторією духовно-творчий потенціал творів3.  

Залежно від теми, завдань, віку варто організовувати різноманітні форми 
театралізованих заходів. Як правило, у формі літературно-музичних 
композицій і тематичних вечорів проходять заходи, присвячені мистецьким 
датам, творчості художників, композиторів, визначних діячів мистецтва. 
Такі вистави роблять більш наочними і змістовними вистави на екологічну, 
етичну, народознавчу тематику. Такі заняття – прекрасна можливість 
«оживити» виставу, викликати у глядача безпосередню емоційну реакцію. 

                                           
1 Соціологія культури / За ред. О.М.Семашко, В.М.Піча. – К.; Львів, 2002. – С.234-235, 325. 
2 Безгін І.Д., Семашко О.М., Юдова-Романова К.В. Глядач і театр: соціодинаміка 

взаємовідносин. – К., 2006. – С. 268, 320, 101. 
3 Семашко А.Н. Художественные потребности и их развитие у молодежи. – К., 1977. – 

С. 118.  
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Україна має врахувати досвід інших, особливо західних країн, у яких 
театральне виховання стає одним із провідних. Більш як 200 університетів і 
коледжів США включили у свої програми курси виховання засобами театру. 
Особливо повчальним є досвід сучасної Франції у розвитку театрального 
виховання, яке має розвинену інфраструктуру, злагоджену систему 
соціальних та державних інститутів, що опікуються цією роботою. 

Основні завдання виховання засобами театру полягають у формуванні у 
публіки насамперед театрально-художньої потреби як джерела її активності, 
розвинених театральних поглядів, зацікавленості національно-художньою 
проблематикою, активізації національної самосвідомості, що вимагає 
розробки в системі естетичного виховання спеціальної театрально-виховної 
підсистеми, яка б враховувала стан і тенденції сучасного театрального життя 
та готовність публіки до змін, що має бути предметом соціології 
театрального виховання.  

 
 

 
Гончар Ю.О. (Черкаси) 

 
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ  
ҐЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ  

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 
(на матеріалі творчості Т. Шевченка) 

 
У статті розглянуто можливості впровадження гендерного підходу у  

навчально-виховний процес, зокрема на уроках української літератури на 
прикладі творчості Т.Шевченка. 

 
Людина та суспільство – це об’єкт більшості гуманітарних та суспільних 

дисциплін. Втім детальний аналіз виявляє, що цей об’єкт далеко 
неоднозначно і не у повному обсязі потрапляє до наукового розгляду. 
Ґендерний аналіз навчальних програм свідчить, що під людиною 
здебільшого розуміється громадянин, а під суспільством – активні у 
публічній сфері громадяни, і в першому, і в другому випадку, чоловічої 
статі. Це призводить до ґендерної асиметрії навчальних програм, відсутності 
у них концепцій, наукових матеріалів, які б рівнозначно відображали досвід 
обох статей, а також домінування наукових методологій, які не дають змоги 
адекватно представити в теоретичному знанні досвід та інтереси жінок. 
Подолання такої освітньої практики, розробка недискримінаційних підходів 
до освіти та професійної підготовки потребує комплексних заходів, серед 
яких важливе місце посідає вироблення рекомендацій щодо підготовки 
програм, підручників та навчальних посібників, вільних від стереотипних 
уявлень про роль чоловіків і жінок у суспільному житті та, власне, 
підготовка таких програм. 

Особлива роль у системі ґендерної освіти має відводитися українській 
літературі. Значну частину соціальних норм, які закріплюють ґендерні 
моделі поведінки, особистість переймає саме через літературу, бо, 
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розширюючи свої знання про світ, прагнучи зрозуміти, якої позиції варто 
дотримуватися у тих чи інших соціальних питаннях, ми більшою мірою 
опираємося не на власний досвід, а на інформацію, надану оточуючими. 
Експерименти доводять, що читання книг, у змісті яких прослідковується 
статева стереотипізація, призводить до збільшення статево-типової 
поведінки. У таких книгах здебільшого переважають персонажі чоловічої 
статі, а жінки зображаються виключно як берегині домашнього вогнища. З 
іншого боку, література зберігає етнічні архетипи, підсвідомі залишки 
матріархату. Цей факт потрібно не ігнорувати, а використовувати як засіб 
виховання ґендерної гармонії. 

Нові завдання освіти, пов’язані з демократизацією суспільства, по-
новому ставлять вимоги не лише до змісту програм з літератури, а й до 
інтерпретації та методів аналізу художніх творів. Українська література, як і 
інші навчальні дисципліни, має відтворювати “формулу рівності”, що 
означає таку ідеальну систему знань, яка адекватно відображає соціально-
культурне буття як чоловіків, так і жінок, враховуючи специфіку їхнього 
життєвого досвіду, цінностей, психології та інтересів. Зміст літературної 
освіти та наукові конструкти, відображені в навчальній програмі, мають 
співвідноситися із соціальною реальністю ґендерних відмінностей. 
Здійснений аналіз програм з літератури дає змогу зробити висновок, що 
загальний курс української літератури відображає домінуючий 
патріархальний характер світобачення і залишає жіночий духовний досвід 
невисвітленим. Введенню ґендерних аспектів у навчальний процес 
перешкоджає недостатня розробленість даної проблематики як у 
синтетичних, так і в конкретно-літературознавчих дослідженнях. Крім того, 
шкільне літературознавство відстає від наукового, залишаючись значною 
мірою в полоні старих підходів. Особливо страждає вивчення творчості 
Т. Шевченка, адже ця тема стрижнева, основоположна в курсі літератури. 
Нова шкільна програма з української літератури (за загальною редакцією 
Раїси Мовчан) – найоптимальніша з усіх дотеперішніх програм у гендерному 
плані передбачає вивчення поеми „Марія” у контексті інших творів про 
жінку, ставить перед учителем мету „формування шанобливого ставлення до 
жінки в усіх її іпостасях”. Проте досягненню мети може завадити формальне 
розуміння жіночого гріха, що не просто присутній у творах, а навіть 
виступає основним сюжетотворним елементом. У „Марії” автор випробовує 
гріхом навіть майбутню Матір Божу, цим самим відверто конфліктуючи з 
загальноприйнятою думкою. Тому при вивченні поеми особливо важливим є 
глибоке розуміння причин такого „олюднення”, інтерпретація теми гріха 
відповідно до вимог сучасної філологічної науки і світогляду поета.  

Найбільший методологічний потенціал у контексті поставлених завдань 
містить гендерний підхід – аналіз з урахуванням жіночого та чоловічого 
начал. 

Проаналізуємо Маріїн вчинок з позиції суспільної моралі. Адже Йосип 
ховав Маріїн „гріх” саме перед суспільством:  

Якби 
Пречистій їй не дав ти руку –  
Рабами б бідниє раби 
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І досі мерли би. 
І згодом: 

Тесляр убогий 
Тебе повінчану веде 
В свою убогую хатину. 
Молися й дякуй, що не кинув, 
Що на розпуття не прогнав. 
А то б цеглиною убили –  
Якби не вкрив, не заховав! 

За звичаями, «дівчину, що мала позашлюбну дитину, могли побити 
камінням як блудницю”1. Це звичай іудейського народу, але в тій чи іншій 
формі ситуація, коли „блудниця” опинялася за межами соціальної групи, 
притаманна більшості етносам. Так акцентуючи український звичай, 
Шевченко змальовує цілий ряд покриток: Катерина, Марина, Титарівна, 
Сліпа, Відьма, Ганна, Марія, які опинилися на маргінесі суспільства.  

Зауважимо, звичай – загальноприйнятий порядок, правила, які здавна 
існують у громадському житті і побуті народу, суспільної групи і т. ін.2 
Вищезгадані звичаї мають давнє коріння, але не споконвічне. Вони 
обумовлені переходом від материнського родочислення до патріархальної 
сім’ї, коли чоловік може бути впевненим у своєму батьківстві тільки через 
повне обмеження жіночих контактів з іншими чоловіками. Лише у контексті 
патріархату актуальними є поняття „блудниці”, „покритки”, „розпусниці”, 
„гріховодниці”, „грішної Єви” поряд із відсутністю подібних означень 
стосовно чоловічої поведінки. У сучасному суспільстві поряд з 
вирівнюванням фемінного і маскулінного стирається категоричність у 
суспільній оцінці жіночої свободи, вирівнюються оцінки чоловічої і жіночої 
поведінки. 

Суспільна оцінка не є монументальною: це своєрідна система координат, 
де вихідні дані можуть змінюватися, і, як наслідок, оцінка того чи іншого 
вчинку з часом може ставати діаметрально протилежною. Тому оцінювання 
з точки зору суспільної моралі не може бути догматичним, а має 
здійснюватися релятивно до вихідних позицій. Отже, друге і третє 
визначення не можуть визначити певний вчинок як однозначний гріх.  

У Т. Шевченка ж бачимо тенденцію до виправдання жінок-героїнь. Його 
погляд не є традційно патріархальним. Поету ближчим є фемінне бачення. А 
з цієї точки зору, подібна поведінка не є гріхом. Т. Шевченко намагається 
ввести цих жінок у суспільство, відновивши гендерну рівновагу. З цього 
приводу слушні аргументи наводить В. Плющ, нагадуючи помилку 
Т. Шевченка у цитаті з Лермонтова”й видит Бога на земле” замість „в 
небесах”. Ця „помилка” пізніше вилилась у словах поеми:  

Месію, 
Самого Бога на землі 
Вона вже зріла. 

                                           
1 Шевченко Т.Г. Кобзар. – К.: Дніпро, 1994. – С. 672. 
2 Новий тлумачний словник української мови: У 4-х т. / За ред. В. Яременко, О.Сліпушко. – 

К.: Аконіт, 1998. – Т. 2. – С. 128. 
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„Оземлення” це відповідає „онебесненню” вічно кривдженої, підтинної, 
найнижчої в соціальній „земній” ієрархії покритки до образу Покрови1. 

Отже, для Т. Шевченка Марія не є грішницею. Чому ж тоді поет 
неодноразово актуалізує цю тему? Тут слушною є думка Н.Зборовської: 
через загальне домінування чоловічого права у своїй творчості Т. Шевченко 
зображає вияв імперського характеру світу. Поет, „моделюючи український 
світ як рід-сім’ю з культом Матері, протиставив його цивілізації (російсько-
імперській формі). Цивілізацію як узаконену владу чоловічого над жіночим 
символічно втілювала ситуація ґвалту: жіноча доля визначалася чоловічим 
насильством та перевагою”2. „Вісь Україна – Російська імперія, –це космос, 
уражений прогресуючою деструкцією, де рух (розпаду) посувається “знизу” 
“вгору”, – ніби світове дерево з віку в вік підточується шашелем від коріння 
ввись по стовбуру”3 – пророкує О.Забужко перспективи подібної залежності.  

Загалом за формальними ознаками жіночої долі приховане прагнення до 
відродження України, її повноправного існування в світовому соціумі. 
Виправдовуючи покриток, „Шевченко першим захистив фемінний 
український світ перед загрозою цивілізаційного поступу. Свою 
патріархальну мрію “діждатися Вашінґтона з новим і праведним законом” 
він тісно пов’язав з матріархальною ідеєю жіночого ренесансу”4. 

У цьому аспекті не скільки цікавим є формальне зображення гріха, як 
подальший шлях покаяння, повернення в суспільство, очищення. „Поет 
шукав шляхів повернення назад у громаду, цих маргінальних особистостей – 
жінок, які опинилися „”на маргінесі” суспільства через оцей переступ 
„закону роду” – народних звичаїв, народної моралі та етики,” – зауважує 
В. Смілянська5. Подаючи літературознавчий аналіз поеми, вона окремо 
зупиняється на образі Марії – Матері, визначаючи поему „апофеозом 
наскрізної для творчості поета теми материнства, особливо материнства 
зганьбленого, упослідженого, зневаженого6. 

Ширше цю концепцію розгортає В. Пахаренко у книзі „Незбагненний 
апостол”, підкреслюючи, що для Т. Шевченка важливо, як його покритки 
„ведуться з тією гріховністю.” Вони: Катерина, наймичка Ганна, Марія, 
опиняються в однакових умовах – несприйняття патріархальним 
суспільством. Ця межова ситуація стає для них точкою відліку, можливістю 
наблизитися до Бога. „На найближчу сходинку до Всевишнього підіймається 
Марія. Після розп’яття Сина Пречиста Діва, хоч сама падала трупом від 
болю і скорботи, знайшла духовні сили надихнути „своїм святим огненним 
словом” апостолів, що виявилися „нетвердими і душеубогими” (бо ж люди). 

                                           
1 Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо „Москалевої криниці” дванадцять статтів / 

Передм. Ю.Шевельова. – К.: Факт, 2001. – С. 36. 
2 Зборовська Н. Український культурний канон: феміністична інтерпретація // Ї. – 1998. – 

№ 13. – С. 93. 
3 Забужко О. Шевченків міф України: спроба філософського аналізу. – К.: Абрис, 1997. – 

С. 74. 
4 Зборовська Н. Український культурний канон: феміністична інтерпретація // Ї. – 1998. – 

№ 13. – С. 93. 
5 Смілянська В. Поема „Марія” // Слово і час. – 1997. – № 3. – С. 109. 
6 Там само. 
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Ця слабка, змучена жінка єдина в найтяжчу хвилину не втратила віру, 
підхопила добро, не дала його зупинити, уможливила майбутній порятунок 
людства, яке вбило її дитину. Отак покритка стала Покровою, заступницею і 
надією стражденного світу”1. Така можливість „народження нової людини” 
є, власне, християнською ідеєю. „Виникнення можливості усвідомлення 
гріха, покаяння, – констатує Бердяєв, – було виникненням дійсно нової 
людини”2. Шлях Святої Марії – шлях, яким мають іти українці, шоб на 
„оновленій землі” постало нове суспільство. Святість Марії не заперечується 
зображенням простої жіночності, вона виростає з неї. Адже жінка для 
Т. Шевченка і мати, й Україна, які семантично дотичні до неї, – святі. Ця 
Шевченкова любов до матері, за Н.Зборовською, має потенціал 
„відроджувати не лише національну, а й загальнолюдську мужність”3. 

Все це означає, що акцентування Т. Шевченком гріха реалізується не з 
метою морального осуду героїнь. Через „гріх” поет створює межову 
ситуацію, якою ставить жінок на початок шляху можливого духовного 
очищення і наближення до Бога. І лише Марія, як вершинний жіночий образ, 
повністю прийняла і пройшла цей шлях. „Вона – звичайна жінка, народила 
Бога, беззахисна, захистила від погибелі самою тільки любов’ю 
найщирішою, виплекала – і відпустила Його, єдине дитя своє, на хресну 
смерть заради людей, – грішних, темних і озлоблених, але ж людей. До кінця 
пройшла шляхом Господнім по землі”4. І водночас здійснилося 
„самоочищення поета в дусі християнського ідеалу”5.  

„Таких подвижників, як Марія, Шевченко прославляє у „Кобзарі”, бачить 
у минувшині і сучасності, лише їм пророкує майбутність: 

А буде син, і буде мати, 
І будуть люде на землі. 

Таким подвижником був і сам Т. Шевченко”6. 
Отже, розгляд творчості Шевченка загалом і в поемі „Марія” зокрема – 

проблема надзвичайно глибока і багатоаспектна та водночас необхідна для 
пізнання художньої спадщини поета у контексті завдань сучасної освіти. 

Поряд з урахуванням ґендерного підходу при реалізації навчально-
виховних завдань на уроках української літератури, необхідність 
забезпечення більш широкого відображення ґендерної проблематики може 
реалізовуватися через розробку та впровадження у навчальний процес 
спеціальних курсів, які готуватимуть ґрунт для перегляду змісту і структури 
сучасної літературної освіти. Спецкурс має орієнтуватися на постійний 

                                           
1 Пахаренко В. Незбагненний апостол: Світобачення Шевченка. – 2-ге вид., доповн. – 

Черкаси: Брама, 1999. – С. 157. 
2 Бердяев Н. Царство Духа и Царство Кесаря. – М.: Республика, 1995. – С. 349. 
3 Зборовська Н. Код української літератури: проект психоісторії новітньої української 

літератури. – К.: Академвидав, 2006. – С. 96. 
4 Пахаренко В. Незбагненний апостол: Світобачення Шевченка. – 2-ге вид., доповн. – 

Черкаси: Брама, 1999. – С. 193-194. 
5 Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо „Москалевої криниці” дванадцять статтів / 

Передм. Ю.Шевельова. – К.: Факт, 2001. – С. 78.  
6 Пахаренко В. Незбагненний апостол: Світобачення Шевченка. – 2-ге вид., доповн. – 

Черкаси: Брама, 1999. – С. 194. 
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творчий діалог, самостійне осмислення, активні методи співпраці, нове 
прочитання творів з урахуванням сучасних літературознавчих досліджень у 
доступних для школярів межах. 

Спецкурси можуть мати інтегрований характер, що обумовлюється 
міждисциплінарністю ґендерних досліджень. Традиційно важливе місце в 
українській культурі зумовлює особливу плідність розгляду ґендерної 
проблематики у контексті українознавства. Залучення ілюстративного та 
проблемного матеріалу з інших галузей знань сприяє глибшому розумінню 
та усвідомленню необхідності врахування ґендерного підходу як 
багатогранного бачення літературного процесу та суспільного розвитку 
взагалі.  

 
 
 

Данилова Г.С. (Київ) 
 

ФЕНОМЕН ТВОРЧОСТІ –  
ФУНДАМЕНТ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ  

З ПОЗИЦІЇ АКМЕОЛОГІЇ 
 
Стаття присвячується аналізу тверджень відомих учених про феномен 

творчості як важливого способу реалізації потенціалу людини, основних 
механізмів становлення індивідуальності та формування професіоналізму 
суб'єкта діяльності з позицій акмеології. Деталізується сутність нової 
інтегративної науки в системі наук про людину – акмеологія. Мотивується 
необхідність використання акмеологічного підходу в системі освіти, який 
зумовлює спеціаліста здійснювати саморух до вершин професіоналізму. 

 
Сучасний етап розвитку людської цивілізації разом із значними, 

технологічними та соціокультурними здобутками характеризуються низкою 
суттєвих криз у системі «Людина і Світ», які загрожують існуванню 
цивілізації й навіть самому життю на Планеті. Як відомо, рівень розвитку 
суспільства в межах тієї чи іншої держави визначається як основними 
типами господарства, так і встановленою ієрархією цінностей та інтересів, 
характеристиками населення, т.зв. людським капіталом. Тому теперішні 
реалії потребують значного росту рівня суспільного інтелекту, свідомості та 
прогресивного розвитку суспільства. Пріоритетна місія тут належить системі 
освіти, яка призвана перетворитися у провідний чинник формування 
національної свідомості народу, виховання здорового соціуму і виступати в 
ролі національного ресурсу оновлення громадського життя. Профілююче 
значення в освітньому просторі має професіоналізм педагогічних кадрів, від 
рівня якого залежить реалізація функції освіти. 

Входження України в світову цивілізацію потребує оновлення освіти, 
змін професійних умов функціонування навчальних закладів на всіх рівнях 
освітянської ієрархії та формування в людини таких інтелектуально-
особистісних якостей, які б сприяли розвитку в неї високого рівня 
професіоналізму на засадах національного виховання. У Національній 
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доктрині розвитку освіти зазначається: «Освіта – основа розвитку 
особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. 
Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, 
культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і 
народжує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал 
суспільства»1. 

Отже, сучасні реалії потребують активізації розвитку особистості; її 
творчого потенціалу, особливої уваги набувають питання виховання в 
молоді творчого ставлення до життя. Тому реформування системи загальної 
освіти, професійної підготовки педагогічних кадрів пов'язано з новою його 
провідною функцією – розвитком особистості на засадах творчих позицій. 
Реалізація останнього потребує й нового теоретико-методологічного 
фундаменту, щоб системно усвідомити особистість і діяльність педагогічних 
кадрів у новому столітті, об'єктивно оцінити їх місце у суспільстві та 
виявити ступінь готовності до сучасних змін у світовому просторі, в тому 
числі і в нашій країні. Серед нових наукових напрямів, які дають змогу 
якісно здійснювати підготовку кадрів освіти з позицій сьогодення, є, на 
нашу думку, акмеологічний підхід. Акмеологічний підхід до освіти, 
спрямований на вдосконалення людини в самоосвітньому середовищі, на її 
саморозвиток, на просування підростаючої і дорослої людини від однієї 
вершини до іншої, на досягнення «акме» у різних видах зрілості людини, в її 
творчості і здоров'ї, у розвитку всіх її життєвих сил. Акмеологічний підхід 
конкретизує ідеї гуманізації освіти і створює основу нової, сучасної ідеології 
виховання. Акмеологія виступає як фундаментальна наука, як теорія 
загальних закономірностей, досягнення вершин у людській життєдіяльності і 
розвитку цивілізації й інтегрує знання з багатьох наук про людину 
(культурології, психології, педагогіки, філософії, синергетики, генетики, 
валеології, фізіології). 

Проблема якості освіти в умовах глобалізації світового суспільства може 
бути вирішена тільки тоді, коли освіта почне торкатися глибинних процесів 
розвитку людини, її менталітету, інтелекту і мислення. Освіта має 
забезпечити досягнення подвійної мети: розвиток розумових здібностей 
людини та морально-духовне виховання, що формує її духовний світ. Без 
цього не може бути інтелігентності, яка пов’язується з поняттями 
«духовність», «совість», «мораль», і високого рівня інтелектуального 
розвитку людини та суспільства. Роль України в розвитку світової 
цивілізації значною мірою залежить від якості людини, які формуються в 
процесі освіти. Соціально-економічне перетворення в українській державі, 
духовне відродження нації потребує активізації процесу розвитку 
особистості. 

Слово «акмеологія» походить від грецьких «акме» – вершина, гостре; і 
«логос» – слово; поняття вчення; «…логія» в закінченні складних слів 
означає: вчення, наука. На сьогодні є декілька визначень акмеології як 

                                           
1 Національна доктрина розвитку освіти. Указ Президента України від 17 квітня 2002 року. 

№347/2002 р. // Дошкільне виховання. – 2002. – № 7. – С. 7. 
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науки. Наводимо визначення Н.В. Кузьминої: «Акмеологія – галузь 
наукового знання, комплекс наукових дисциплін, об'єктом вивчення якої є 
людина в динаміці самоактуалізації її творчого потенціалу, саморозвитку, 
самовдосконалення, самовизначення в різних життєвих сферах, у тому числі, 
в освіті, самостійній професійній діяльності, системі підвищення 
кваліфікації»1. 

«Акмеологія – теоретична основа нової галузі сучасного людинознавства. 
Акмеологія взаємодіє з широким колом наук, які так чи інакше вивчають 
людину, її життя, діяльність. Ця взаємодія визначає наукові методологічні 
підходи в акмеології. Акмеологія – інтегративна наука – від психології 
відрізняється тим, що досліджує закономірності творчості, досягнення 
цілісною людиною тих чи інших результатів. Вона формує критерії оцінки 
рівня продуктивності її діяльності, досліджує умови життя і розвитку: 
біографію, походження, оточення, її взаємодію і взаємовідношення з іншими 
людьми»2. Обмірковуючи перспективність акмеології в епоху глобалістики, 
вважаємо доцільним перегорнути сторінки історії в минуле століття, згадати 
першоджерела її розвитку й усвідомити прогностичні реалії акмеології та її 
роль, місце в колі інших наук щодо стратегії "життєвого шляху" людського 
буття в планетарному просторі. Нагадаємо, що в 1928 р. М.О. Рибников увів 
у науковий обіг поняття "акмеологія", визначив ним розділ вікової 
психології – психологію зрілості чи дорослості. Формування акмеології 
проходило в науковій школі Петербурзького  університету. Біля витоків її 
стояли такі вчені як В.М. Бехтєрев, М.М. Ковалевський, П.А. Сорокін, 
В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьєв, Е.О. Кузьмин. В.М. Бехтєрев, будучи 
ініціатором створення Психоневрологічного інституту як навчально-
наукового закладу, говорив на його відкритті в 1908 р.: «Як це не печально, 
але необхідно відзначити парадоксальний факт, що у нашій вищій освіті 
сама людина залишається ніби забута. Усі наші вищі школи мають на меті 
здебільшого елітарні чи професійні завдання. Вони готують юристів, 
математиків, природознавців, лікарів, архітекторів, техніків, шляховиків та 
інших. Але при цьому поза увагою залишається те, що в центрі уваги 
повинна бути саме людина. Для держави і суспільства, крім державних 
діячів, потрібні фахівці, які розуміли б, що таке людина, як і за якими 
законами розвивається її психіка, як оберігати її від ненормальних відхилень 
у цьому розвитку, як краще використати шкільний вік людини для її 
навчання, як краще спрямувати її виховання, як оберігати сформовану 
особистість від занепаду інтелекту і моральності, якими засобами потрібно 
стимулювати відродження населення, якими суспільними настановами 
належить підтримувати самостійність особистості, позбавляючи розвиток 
пагубної у суспільному змісті пасивності, якими способами держава повинна 
оберігати і гарантувати права особистості, в чому повинні полягати розумні 
засоби боротьби зі злочинністю, яке значення мають ідеали в суспільстві, як 

                                           
1 Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии образования // Акмеологические проблеми подготовки 

преподавателей: Сб. науч. трудов. – М.; Шуя, 1998. – С. 5. 
2 Образование в России: перспективи и реальность: Материалы науч.-практ. конф. – СПб.: 

СпбАА, 2001. – С. 4. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 162

і за якими законами розвивається масовий рух розумів і т.п.»1 Як випливає із 
змісту відповідного висловлювання, відомий вчений обґрунтував головне 
завдання – пізнання людини, визначивши при цьому шляхи розкриття її 
творчого потенціалу. 

Акмеологія всебічно висвітлює особливості важливого ступеня, який 
проходить людина у своєму розвитку – ступеня зрілості. Вона визначає 
подібне і відмінне у різних людей, з'ясовує специфічні діяння, факти, які 
обумовлюють індивідуальні особливості зрілості. Стан зрілості не 
виявляється в людини несподівано і відразу. Він обумовлюється всім 
попереднім життям. 

Тому метою акмеології є з'ясування характеристик: що потрібно 
розвивати у людини в дошкільному дитинстві, у молодшому, старшому 
шкільному віці, у роки юності. Важливими чинниками у розвитку людини як 
індивіда, особистості й суб'єкта діяльності є обставини, у яких проходить її 
життя. Враховуючи ці реалії, акмеологія послідовно простежує механізми і 
результати взаємодії макро-, мезо-, мікросоціумів і природних умов на 
людину, проектуючи і вирішуючи при цьому завдання розробки такої 
стратегії організації її життя, реалізація якої сприяла б проектуванню себе на 
ступені зрілості. Вагома роль у розвитку творчого потенціалу належить 
самому суб'єкту діяльності. Вважаємо доцільним розкрити смисл деяких 
основних методологічних категорій, зокрема: творчість, потенціал, 
потенціал особистіший, стратегія життя, саморегуляція, самовдосконалення 
професіоналізму тощо. Так, Г.І. Хозяїнов розглядає творчість у такому 
сприйнятті: "Творчість – це діяльність, результатом якої є створення нових 
матеріальних і духовних цінностей. Творчість має особистісний, 
процесуальний і результативний аспекти. Вона реалізується у виробництві, 
науці, мистецтві, політиці, педагогіці і т.д."2 В широкому масштабі його 
подає Ю.О. Гагін, зокрема: творчість – це спеціальна людська діяльність, яка 
поєднує в собі значення як іманентної властивості людини, так і ознаки її як 
способу існування, дійсності, і виявляється у примноженні матеріальних і 
духовних цінностей, характерних новими авторськими системами. Творчість 
– важливий спосіб реалізації потенціалу людини та основний механізм 
становлення індивідуальності. Творчість – головний спосіб формування 
професіоналізму й майстерності, а з іншого боку – критерій професіоналізму 
й майстерності. При проектуванні акмеологічних дій творчість розглядається 
як важливий конструктивний елемент у побудові цілісної, унікальної та 
універсальної індивідуальності у всьому діапазоні акмеологічних заходів: від 
знімання політичних синдромів – до виявлення духовності. Творчість є 
чинником і передумовою свободи людини3. Розглянемо також смисл поняття 
"потенціал" з позицій акмеології. Потенціал (лат. potentia – сила, міцність) – 
сукупність засобів, прихованих можливостей, сил, які можуть проявитися за 
певних умов. В акмеології пріоритет надається реалізації потенціального і 

                                           
1 Губерман И. Бехтерев: страницы жизни. – М., 1977. – С. 113. 
2 Хозяинов Г.И. Основи акмеологии. – М., 2000. – С. 6. 
3 Гагин Ю.А. Концептуальний словарь – справочник по педагогической акмеологии. Уч. 
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потенціал особистості розглядається з власних позицій. Потенціал – це не 
тільки те, що дано суб'єкту генетично, але і постійно індивідуально 
поповнююча й вдосконалююча система знань та умінь, характерологічних 
властивостей, безпосередньо пов'язаних з особистісним і особистісно-
професійним розвитком. На сьогодні провідні вчені акцентують, що 
поновлююча складова потенціалу особистості залежить від самого суб'єкта. 
Як відомо, особистісний розвиток відбувається перш за все тоді, коли 
поповнюються знання, розширюється кругозір, удосконалюються 
інтелектуальні вміння, тобто реалізується відновлююча складова потенціалу, 
що має здійснюватися в навчальному процесі, а особливо – у самонавчанні. 
В акмеології в законі самовираження особистості описуються процеси і 
механізми професійного образу «Я» й особистісно-професійного росту в 
контексті самовираження особистості в професії. 

У педагогічній акмеології поняття потенціал використовується для 
аналізу можливостей індивіда, особистості, індивідуальності, потенціалу 
здоров'я, рухового чи інтелектуального потенціалу тощо. У складі та 
структурі потенціалу людини виділяються: рухові, фізіологічні, психічні, 
духовні потенціали. Потенціал індивіда (особистості) має творчу або 
руйнівну спрямованість. Потенціал індивідуальності завжди творчий. 
Оскільки людина завжди перебуває на різних ступенях сходження до більш 
високих рівнів свого розвитку, то є смисл оцінювати не тільки її відповідний 
потенціал, а й різницю потенціалів різних рівнів, тобто резерв. Чим більша 
ця різниця, резерв, тим вища напруженість у конкретній точці живої 
речовини космосу і тим напруженіше відчуття життя конкретною людиною. 
При цьому велика і різноманітність можливостей акмеологічного 
становлення людини як індивідуальності на засадах творчого потенціалу 
індивіда й особистості1. Досить своєрідно визначив А.О. Деркач місію 
особистості, наголошуючи, що місія особистості – смислова стратегічна 
мета, яка реалізується через життєвий і професійний шлях2. Тут же вчений 
поглиблює сказане і коментує пріоритетність потенціалу особистості в 
процесі її самореалізації та обґрунтовує його специфіку, зазначаючи при 
цьому, що особистісний потенціал в акмеологічному розумінні включає в 
себе не тільки здібності, природно обумовлені, професійно важливі якості, 
позитивні спадкові фактори тощо, а й систему постійно поновлюваних 
ресурсів – інтелектуальних, психологічних, вольових та інших, які 
примножуються і сприяють прогресивному особистісному і професійному 
розвитку3. 

Слід пам'ятати, що характер та рівень прояву в людини індивідуальних, 
особистіших і суб'єктивних якостей протягом ступеня зрілості далеко не 
завжди проходить про прямій висхідній. Мають місце нерідкі злети і 
падіння, що зумовлюються як станом здоров'я, так і виявленням людиною 
себе у різних видах діяльності. Дослідження вчених доводять, що настання 
зрілості людини як індивіда (фізична зрілість), особистості (громадянська 

                                           
1 Губерман И. Бехтерев: страницьі жизни. – М, 1977. – С. 99. 
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3 Там само. – С. 226. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 164

зрілість), суб'єкта поведінки (розумова зрілість) і праця (працездатність) у 
часі не збігаються. Так, наприклад, інтелектуальний розвиток нерозривно 
пов'язаний з освітою, має свої критерії розумової зрілості, характеризується 
визначеним обсягом і рівнем знань, властивих певній системі освіти в певну 
історичну епоху1. 

Таким чином, поєднання натурального і культурного розвитку людини - в 
її психологічній еволюції, у розвитку індивідуальної свідомості. Загальним 
ефектом цього поєднання, інтеграції всіх властивостей людини як індивіда, 
особистості, суб'єкта діяльності є індивідуальність з її цілісною організацією 
і саморегуляцією. Самосвідомість і "Я", характер і талант людини з їх 
неповторністю – усе це найвищий продукт, результат її розвитку. 
Освіченість індивідуальності й обумовлений нею єдиний напрям розвитку 
індивіда, особистості й суб'єкта в загальній структурі людини стабілізують 
цю структуру та є важливим фактором високої життєздатності і довголіття2. 

У нинішній час все більше уваги приділяється проблемам розвитку 
особистості, її онто- і соціогенезу, персоногенезу і суб'єктогенезу, 
професіоналізму. Акмеологія, як нова галузь наукового знання, дає 
можливість обґрунтованіше розглядати ці парадигми розвитку особистості, 
визначати такі важливі моменти як професійна самосвідомість, «Я» – 
концепція, "Акме" особистості тощо. Актуальним є питання про розробку 
акмеологічної концепції формування професійної свідомості. Дотепер цей 
рівень формується переважно у професіонала з великим стажем роботи. 
Тому важливо запропонувати технологію формування професійної 
свідомості на більш ранніх етапах професіоналізації особистості. І вважати 
початком процесу професіоналізації не момент "входу у професію", а ранні 
етапи розвитку особистості. Проблема самосвідомості не може бути 
всебічно вивчена без розгляду "Я" – концепції та їх співвідношення в 
структурі особистості. Центром самосвідомості дорослої людини стає її 
особистість. Акмеологія розглядає тут питання про з’ясування 
характеристик, які мають бути розвинені в дошкільному, шкільному віці та в 
юності. Відповідно, суб'єкт у всіх відношеннях зможе успішно виявляти себе 
на ступені зрілості. «Я»-концепція – результат взаємодії біологічних, 
психологічних і психо-соціальних впливів у ході розвитку3. Ю.О. Гагін 
обґрунтовує суть останнього поняття в такому змісті «Я»-концепція – 
усвідомлена система уявлень індивіда про самого себе як основа взаємодії її 
з іншими людьми і відношення до самого себе. «Я»-концепція – образ 
власного «Я», що включає когнітивний, емоційний і оціночно-вольовий 
компоненти. Їй властиве реальне «Я» й ідеальне «Я». У зв'язку з цим поняття 
«Я»-концепція широко використовується в педагогічній акмеології, де 
реальне (дійсне) та ідеальне (можливе) розглядаються як втілення істотних 
рис людини (як індивіда, особистості, індивідуальності), необхідних для 
проектування її самовдосконалення. Становлення «Я»-концепції проходить у 

                                           
1 Ананьев В.Г. Человек как предмет познания. – Л.: ЛГУ, 1968. – С. 109. 
2 Губерман И. Бехтерев: страницы жизни. – М., 1977. – С. 111. 
3 Акмеологические основы профессионального самосознания личности: Учеб. пособ. / 
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процесі становлення людини як індивідуальності. Як індивід і як 
особистість, де людина неповторна не як поодинокий індивід, а як 
індивідуальність, яка перероблювала в себе особистість і підкорила її собі1.  

Провідні вчені в галузі акмеології (Н.В. Кузьміна, А.О. Деркач, 
В.М. Максимова, Ю.О. Гагін, С.Д. Пожарський, В.П. Бранський, 
Г.І. Хозяїнов, О.О. Бодальов та ін.) підкреслюють, що важливим є наукове 
вивчення  феномена "Акме", коли проходить виявлення загального і 
відмінного у різних людей. Схожість може бути виявлена при розгляді 
мікро-, мезо-, макросоціумів, у яких перебуває людина від народження і 
протягом усього її життя. Вони впливають на фізичний розвиток, на період 
досягнення особистістю зрілості, на формування творчого відношення до 
діяльності та своєрідність індивідуальності. І все це пов'язано з уродженими 
особливостями людини та її активною участю в самовдосконаленні. Але і 
при схожості зовнішніх умов, у яких проходить життя, індивідуальні, 
особистісні та суб'єктно-діяльнісні зміни здійснюються в неоднаковому 
темпі й відрізняються на кожному етапі кількісними й якісними 
показниками у різних людей. Тому значимим є визначення груп завдань, 
пов'язаних з виявленням загального і відмінного у досягненні Акме людьми 
та виявлення чинників, які визначають якісно-кількісні характеристики 
"Акме". Вчені проводять науковий аналіз тієї сукупності характеристик, які 
пов'язані з оволодінням професією, з досягненням майстерності. Осягнення 
суті професіоналізму і розуміння шляхів, які ведуть до його вершин, має 
теоретичне і практичне значення. 

Основоположною категорією акмеології на нинішньому етапі її розвитку 
є категорія «професіоналізм». У період становлення теорії акмеології стало 
очевидним, що ця категорія має повністю відповідати вимогам важливого 
методологічного принципу акмеології і психології – єдності особистості та 
діяльності (зазначимо, що раніше здійснювалася орієнтація лише на 
діяльнісний аспект). Це дві сторони одного й того ж явища, категорії, що 
відображає властивості, що перебувають у діалектичній єдності. Однак на 
різних етапах розвитку професіоналізму одна із сторін професіоналізму 
(особистість чи діяльність) буде домінувати. Вчені вважають, що тон задає 
діяльніша сторона. В той же час випереджаючий розвиток однієї з підсистем 
професіоналізму буде обов'язково стимулювати і розвиток іншої. Так, 
інтенсивний розвиток професійних умінь та навичок буде гальмуватися, 
якщо від його рівня будуть гальмуватися відповідні йому професійно 
важливі якості особистості, що забезпечують формування відповідних умінь. 
Тому розвиток професійно важливих якостей особистості дасть змогу 
освоїти нові вміння чи підвищити ефективність існуючих. Результати 
досліджень показують, що цей процес триває до того часу, поки не буде 
рівнева відповідність, яка визначається високими критеріями 
професіоналізму. 

                                           
1 Гагин Ю.А. Концептуальный словарь – справочник по педагогической акмеологии: Учеб. 

пособ. – СПб., 2000. – С. 162-163. 
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У дослідженнях, проведених А.О. Деркачем, обґрунтовується, що в 
акмеологічному розумінні професіоналізм – це така властивість розвиваючої 
особистості, у якій інтегровані особистіші та діяльніші сторони явища. Із 
системних позицій професіоналізм виявляється в інтегрованому розвитку до 
найвищого рівня складових підструктур психічних властивостей і характеру 
особистості, її досвіду та спрямованості, до того ж цей рівень розвитку не є 
«піковим», завершеним1. Н.В. Кузьміна визначення професіоналізму подає 
так: «Професіоналізм ми визначаємо як сукупність стійких властивостей в 
особистості, в діяльності, індивідуальності спеціаліста, що задовольняють 
вимоги професії»2. 

Теоретичні й методологічні дослідження дали можливість обґрунтувати 
акмеологічний зміст методологічних принципів, які є основоположними для 
акмеології, зокрема: комплексності, системності суб'єкта, детермінізму, 
соціальної детермінації особистості, принцип розвитку і гуманізму тощо. 
Кожний з них і всі в комплексі дали змогу уточнити методологічну 
специфіку її об'єкта – розвитку особистості, суб'єктивний характер цього 
розвитку спрямований на досягнення високого рівня. Так, системний 
принцип дає можливість розкрити зміст прогресивного розвитку особистості 
та її особистісно-професійного розвитку як акмеологічної системи. 
Результати досліджень у відповідному аспекті провідних вчених 
(О.О.Бодалєва, В.А. Ганзена, Е.А. Климова, Б.Ф.Ломова, К.К. Платанова та 
ін.) дали можливість здійснити обґрунтування існування акмеологічної 
системи професіоналізму. Значна роль у цій галузі знань властива 
суб'єктивному підходу – на це вказують певні дослідження вчених 
(К.А.Альбуханова, В.Г. Асєєва, А.С. Огнева та ін.). В акмеології людина 
розглядається як суб'єкт удосконалення, що передбачає її високу свободу 
самостійності й активності у виборі мети, еталонів. 

В акмеологічних дослідженнях широко розглядається методологічний 
принцип, згідно з яким необхідно вивчати два рівноправних об'єкти – 
людину і діяльність. Адже вивчати людину (особистість) у відриві від її 
діяльності та діяльність без суб'єкта неможливо. Реалізація цього принципу 
здійснюється у розкритті змісту категорії «професіоналізм», бо ізольоване 
вивчення професіоналізму діяльності чи професіоналізму особистості 
методологічно неправильне. 

Доречно наголосити, що самостійна професійна діяльність – найбільш 
тривалий період у житті будь-якого суб'єкта діяльності. Він включає:  

входження у виробництво та професію, що пов'язана з подоланням 
перших труднощів і досягненням перших вершин професіоналізму;  

спади в діяльності, пов'язані з переосмисленням (рефлексією) вимог 
професії до себе та своєї діяльності і поведінки в професії; 

пошук шляхів навчання антиципації й прогнозування наслідків від 
власних у пошуках економізації енергозатрат у діяльності; 

                                           
1 Акмеология: Учеб. пособ. / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – С. 60. 
2 Кузьмина Н.В. (Головко-Гаршина) Предмет акмеологии. – СПб.: Политехника, 2002. – 

С. 36. 
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досягнення нових вершин за допомогою нових стратегій, переживання 
нових підйомів і спадів. 

Головним завданням професійно-освітнього маршруту є розвиток творчої 
готовності до продуктивного саморозвитку в умовах духовного і 
матеріального виробництва. На засадах теоретико-методологічних положень 
ми розробили універсальну акмеологічну модель суб'єкта діяльності 
(педагога)1. 

При цьому важливо розробити таку систему критеріїв та відповідний 
інструментарій, який дав би змогу визначити рівень професіоналізму. 
Вивчення діяльності суперпрофесіоналів, їхніх особистісних особливостей 
сприяє визначити те загальне, що їх об'єднує. Модель суперпрофесіоналізму 
в цій чи іншій сфері може бути орієнтиром для досягнення "Акме" іншими 
людьми цієї професії. Отже, узагальнене завдання: всебічне вивчення 
професіоналізму, виявлення його рівня, визначення шляхів і засобів 
досягнення "Акме" в професійній  діяльності. 

Наступним етапом є виявлення залежності між особливостями 
професіоналізму зрілої людини та іншими проявами її поза сферою 
професійної діяльності.  

Предмет акмеології, як узагальнено відзначає Н.В. Кузьміна, є цілісна 
людина в пору самореалізації її творчої зрілості. Зрілість – період у житті 
людини від самостійного вибору професії й навчального закладу до 
самостійного планування ритму й режиму роботи, самостійної організації 
свого часу й способу досягнення шуканих результатів. У цей період процеси 
виховання, навчання постійно замінюються процесами самореалізації у 
формі самовиховання, самоосвіти, самовдосконалення, спрямованими на 
розвиток творчого потенціалу. Так, процеси саморегуляції в педагогічних 
кадрах проходять у духовній, фізичній і професійній сферах на трьох рівнях: 
1) на етапі здобуття професійної освіти у навчальному закладі; 2) у системі 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 3) у період самостійної 
професійної діяльності (з перших кроків професійної діяльності – до 
досягнення вершин у реалізації творчого потенціалу). 

Творчий потенціал, як приховані можливості у вирішенні спроектованих 
завдань, спочатку розвивається, нагромаджується, пізніше реалізується у 
творчій діяльності. В процесі виявлення творчого потенціалу зріла людина 
його формує, розвиваючи здібності й особистісні якості, напрацьовуючи 
власні інтегративні схеми синтезу знань із різних джерел; системи знань у 
формі, вигідній для застосування при вирішенні практичних і теоретичних 
завдань; способів здійснення внутрішнього зворотного зв'язку (мета – 
діяльність – результат, їх узгодження і непогодження). Отже, самореалізація 
творчого потенціалу проходить за допомогою суб'єктивних інтегративних 
схем, систем, моделей. Суб'єктивні інтегративні схеми, системи формуються 
під впливом систематичного навчання під керівництвом викладача і власних 
вольових, інтелектуальних фізичних зусиль у процесі розвитку людини. Як 

                                           
1 Данилова Г.С. Акмеологічна модель педагога в XIX столітті // Рідна школа. – 2003. – № 5. 

– С. 6-9. 
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стверджують вчені-акмеологи (О.О. Бодальов, Г.І. Хозяїнов, Н.В. Кузьміна, 
С.Д. Пожарський та ін.), важливим є визначення тих характеристик, які 
мають сформовані у людини в дошкільному і шкільному віці, щоб у період 
зрілості вона змогла проявити себе всебічно. Це важливо, адже 
характеристики людини як індивіда, особистості й суб'єкта діяльності на 
певних етапах зрілості пов'язані причинно-наслідковими залежностями з 
особливостями розвитку на попередніх етапах. Одночасно все це пов'язано і 
певним способом обумовлено загальними й частковими обставинами, у яких 
проходить життя людини. Глобальним завданням, як підкреслює 
О.О. Бодальов, є розробка такої стратегії організації життя людини, яка дала 
б їй змогу досягнути творчих вершин1. Далі вчений додає, що стан зрілості 
не з'являється в людини несподівано і зразу. На нього і на те, який він, 
"працює" все попереднє життя людини. Не тільки від природної схильності, 
а й від прожитого життя більшою мірою залежить, з яким запасом фізичної 
міцності пройде людина до ступеня зрілості; які ціннісні орієнтації і 
відношення стануть ядром її особистості; які здібності, а також який запас 
знань, умінь і навичок будуть характеризувати її як суб'єкта діяльності, коли 
вона буде дорослою. 

На думку Г.І. Хозяїнова, основними елементами виявлення творчого 
потенціалу вважається: рівень продуктивності; інтегративні схеми; 
психологічні передумови у вирішенні творчих завдань; здібності; структура 
компетентності; когнітивні, емоційні, вольові властивості суб'єкта, 
вирішення творчих завдань; структура умілості; соціальний вплив на 
досягнення творчого результату; психологічна готовність до перебудови в 
діяльності; способи обліку обмежень і розпоряджень у вирішенні творчих 
завдань, які диктуються професією, виробництвом і моральними 
принципами. А.О. Деркач результати своїх досліджень у цьому аспекті 
обґрунтовує з таких позицій. Він вважає, що високий творчий потенціал, 
який виявляється в професійній діяльності, творчому пошуку, вмінні 
приймати ефективні і нестандартні рішення, прямо пов'язані з рівнем 
професіоналізму особистості та діяльності. Вчений підкреслює, що 
пріоритетними характеристиками творчого потенціалу є: творча 
спрямованість професійних інтересів; потреба в новаторській діяльності; 
здібність до новацій; високий рівень загального і деяких спеціальних видів 
інтелекту; здібність до формування асоціативних зв'язків; розвинена уява; 
сильна вольова регуляція поведінки і діяльності; самостійність; уміння 
керувати своїм станом, в тому числі стимулювати свою творчу активність2. 

Н.В. Кузьміна виділяє такі елементи вияву творчого потенціалу 
спеціалістів: 

1) індивідуальні властивості досліджених (стать, вік, структура сім'ї, 
порядок народження, стан здоров'я); 

                                           
1 Бодалев О. О предмете акмеологии // Психологический журнал. – 1993. – Т. 14. 
2 Акмеология: Учеб. пособ. / А.Деркач, В.Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – С. 171. 
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2) рівень продуктивності діяльності у вирішенні класів, що 
досліджуються, творчих завдань (вищий, високий, достатній, середній, 
нижчий від середнього); 

3) інтегративні схеми інформаційного самозабезпечення, рольової 
взаємодії, аналізу зворотного зв'язку у вирішенні творчих завдань; 

4) психологічні передумови продуктивного вирішення творчих завдань 
(система відношень, настанови, цінності, спрямованість, мотивація); 

5) здібності, структура компетентності; 
6) когнітивні, емоційні, вольові властивості суб'єкта реалізації творчих 

завдань; 
7) структура умінь (гностичні, проектні, конструктивні, комунікативні, 

організаторські); 
8) вплив контексту (тобто професійного, непрофесійного, сімейного 

оточення); 
9) соціальний вплив – оцінка, заохочення, соціальна роль; 
10) психологічна готовність до перебудови діяльності в пошуках нових 

способів вирішення творчих завдань (самсюцінка, інтегральність, 
екстремальність, догматизм, інтуїція); 

11) способи обліку системи обмежень і наказів (приписування до 
вирішення творчих завдань, які диктуються професією і виробництвом); 

12) способи обліку системи приписів і обмежень до вирішення завдань, 
які диктуються моральними і принципами1. 

Відомо, що сучасна епоха глобалістики потребує педагогічних кадрів, які 
повноцінно реалізують соціальний і професійний ефект освіти щодо 
формування особистості учня, здібного до творчості, самореалізації і 
підготовляє його до стрімких змін у планетарному просторі. Це, безумовно, 
ставить нові професійні завдання вдосконалення як самого педагога, так і 
учня. 

Процеси самореалізації в професійній сфері (починаючи зі вступу у 
вищий навчальний заклад) характеризується тим, що на зміну процесам 
виховання, навчання пріоритетну роль має самовиховання, самонавчання, 
самопізнання. Відповідні названі процеси сприяють самовдосконаленню 
майбутнього спеціаліста чи вже працюючого педагога. Самовдосконалення, 
як відомо, завжди пов'язується із усвідомленням необхідності здійснювати 
успішну діяльність в інтересах суспільства. А останнє потребує вироблення 
проекту щодо розвитку творчого потенціалу, чітке визначення її 
усвідомлення цілей самовдосконалення. Оригінально, на нашу думку, 
процес самовдосконалення обґрунтовують Ю.М. Орлов2, Г.І. Хозяїнов3. 

Самовдосконалення людини розглядається вченими як одна з основ 
досягнення вершин творчого потенціалу. Цілями самовдосконалення 
вважаються: прагнення до гармонії власних рис; досягнення згоди із самим 
собою; досягнення гармонії із навколишнім світом; ліквідація поганих 

                                           
1 Кузьмина Н.В. Творческий потенциал специалиста. Акмеологические проблеми развития // 

Гуманизация образования. – 1995. – № 1. 
2 Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. – М.: Просвещение, 1991. 
3 Хозяинов Г.И. Основи акмеологии. – М., 2000. 
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звичок; контроль своїх потреб; розвиток здібностей; оволодіння саногенним 
мисленням; сходження до індивідуальності. Деталізуємо окремі з них. 
Безперечно, провідним є вміння здійснювати аналіз власних рис, визначати, 
яка з них перебуває у початковому стані, а яка надмірно розвинена, що може 
деформувати характер і виявляти себе в поведінці. Тому слід систематично 
задуматися і при потребі коректувати їх та прагнути до гармонізації власних 
рис. Велика місія належить досягненню злагоди з самим собою. Адже це 
потребує прийняття самого себе таким, який я є, та виробити в себе 
терпимість до змін з наступною корекцією в «Я»-концепції окремих 
положень. 

Вагомим пріоритетом у професійній діяльності є вміння людини 
розвивати загальні та часткові здібності. Особливо це важливо з позицій 
реалізації можливостей людини у творчості. Останнє пов'язано із 
формуванням індивідуальності людини й оволодіння саногенним 
мисленням. Для досягнення названих цілей самовдосконалення необхідна 
зміна мислення, що пов'язано з більш глибоким усвідомленням самого себе. 
Відповідно, з цього погляду психологи розділяють мислення на два типи: 
1) патогенне, 2) саногенне. Перше з них – це звичайне мислення, що 
перебуває у силі звичного і програмується логічним підходом. Крім того, 
таке мислення характеризується відсутністю рефлексії як здібності 
розглядати себе зі сторони. Такому мисленню характерне збереження в собі 
негативних утворень (ревнощі, образи, страх...). Важливо вміти ослабити 
риси патогенного мислення й оволодівати саногенним мисленням. Воно 
буде сприяти оздоровленню психіки, тобто збереженню і зміцненню здоров 
я людини та спрямовує її активність на творчу діяльність. Саногенне 
мислення – це мислення, що народжує здоров'я (Ю.М Орлов). 

Кожна людина, яка займається самовдосконаленням, має чітко визначити 
свої цілі таким способом, щоб у будь-якому випадку і різних обставинах їх 
досягнення сприяло успіху. Розглядаючи самовдосконалення людини як 
розвиток творчого потенціалу, зосередимося на суті поняття самовиховання. 
Якщо сприймати це поняття як свідому діяльність, спрямовану на реалізацію 
людиною себе як особистості, то самовиховання в цьому аспекті охоплює і 
самонавчання, і пізнання людиною власного Я. Виходячи з цих позицій та 
враховуючи досягнення вчених у відповідному напрямі, розкриємо коротко 
етапи й методи самовиховання. 

Перший етап – вивчення і пізнання себе як особистості. Основні методи 
цього етапу самовиховання: самоспостереження, самоаналіз, самооцінка, 
застосування тестів, які дають можливість вимірювати рівні розвитку 
психологічних властивостей особистості (тести досягнень, тести інтелекту і 
креативності, тести критеріально-орієнтовані та особистісні). 

Другий етап – розробка програми самовиховання. Напрями професійного 
самовиховання: вдосконалення загальних особистісних якостей і 
властивостей та спеціальних і професійних якостей; розвиток 
індивідуальних рис; зміцнення здоров'я. Визначення мети і завдань за 
кожним напрямом самовиховання. 
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З метою розроблення програми професійного самовиховання, особливо 
молодими педагогами, наводимо для прикладу можливі орієнтовні блоки 
якостей особистості відповідно зі структурою особистості, зокрема: 

1. Загальні якості особистості: 
1.1. Ідейність. Громадянськість. Моральність. 
1.2. Педагогічна моральність. Педагогічна переконаність. 
2. Спеціальні якості: 
2.1. Теоретична і методична підготовка із спеціальності. 
2.2. Психолого-педагогічна підготовка до професійної діяльності. 
2.3. Розвиток педагогічних умінь і здібностей. 3. Індивідуальні якості 

особистості: 
3.1. Особливості пізнавальних процесів, їх педагогічна спрямованість. 
3.2. Емоційно-моральна чуйність. 
3.3. Вольові та інші якості. 
3.4. Культура темпераменту. 
Наголошуємо, що цей етап самовиховання покликаний максимально 

враховувати особистісні і спеціальні якості педагога, щоб ефективно 
реалізувати проект та правильно передбачати свій розвиток. 

Третій етап – реалізація розробленої програми. Основними методами є: 
особиста відповідальність, самонавіювання, самонаказ, самопереконаність, 
самоконтроль, самозвіт. 

Широкої масштабності на цьому етапі має надаватись у системі роботи зі 
студентами і початкуючими педагогами, зокрема: формування в них 
прагнення до самовиховання; ознайомлення з методами самовиховання; 
організація практичних занять з метою оволодіння методами самовиховання; 
ознайомлення з технологією визначення співвідношення поставлених 
завдань з їх вирішенням і здобутими результатами. 

Самореалізація творчого потенціалу вчителя проходить в освітній 
системі. Спочатку вона виступає як чинник професійного становлення і 
розвитку творчого потенціалу, пізніше – як об'єктивний чинник професійної 
самореалізації творчого потенціалу. Лише досягнення високого рівня 
професіоналізму дає змогу педагогу розробляти свої власні інтегративні 
схеми, системи, моделі різних видів. Відповідні суб'єктивні розробки є 
засобами реалізації творчого потенціалу. Творчість завжди має широкий 
діапазон, вона (творчість) віддзеркалюється в педагогічному досвіді. 
Фундаментом досягнення вершин творчої самореалізації педагога є його 
досвід. Тому до його формування має бути досить усвідомлений підхід, який 
пізніше стає опорою у творчій діяльності педагога. 

Зауважимо, що підготовка майбутніх спеціалістів (будь-яких: педагогів, 
лікарів, інженерів, юристів, менеджерів...) у професійних навчальних 
закладах може бути продуктивною, якщо озброїти їх теорією саморуху до 
вершин професіоналізму і продуктивності. Але щоб "озброїти" теорією 
інших, її по-перше, слід створити; по-друге її мають засвоїти викладачі 
навчальних закладів; по-третє, вони мають застосувати її до себе самих. Тоді 
вони переконаються в її ефективності. З метою реалізації сказаного вище, 
Н.В. Кузьміна розробила оригінальну ідеалізовану модель образу результату 
в навчанні спеціаліста. Зміст її – це взаємопов'язана ідеалізована модель 
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образу результату у навчанні спеціаліста, – це взаємопов'язана система 
суб'єктивних ознак, достатній рівень розвитку яких забезпечує йому творчу 
готовність до саморуху до вершин професіоналізму і продуктивності 
майбутньої творчої діяльності. Єдиний критерій якості навчання має бути 
сформований в ознаках психічних новоутворень в особистості, діяльності, 
індивідуальності випускника. У зв'язку з цим суттєвим є питання про 
структуру "психічних новоутворень", які забезпечують саморух до вершин 
тепер і в майбутньому. В ідеалізованій моделі образу результату виділено 7 
елементів: 1) оціночний; 2) ідеали, цілі, цінності; 3) енергопотенціали, 
здібності; 4) відповідальність; 5) мотиви, спрямованість; 6) компетентність; 
7) вміння створювати продукт, що задовольняє вимоги якості1. 

Аналіз перших етапів дослідження в цьому напрямі зі студентами і 
педагогічними кадрами столиці (Київський педагогічний університет імені 
Б.Д. Грінченка) дає можливість зробити позитивний висновок про 
результати експерименту, що висвітлюється на сторінках процеси2. 
Реалізація вищевикладеного творчого підходу з позицій акмеології в системі 
підготовки та підвищення професійної майстерності освітянських кадрів 
уможливлює розвиток у них творчого потенціалу професійної свідомості та 
рефлексії, самовдосконалення професіоналізму до рівня досягнення 
власного "Акме", досягнення власної людської якості у вищому вимірі – 
духовності та загалом життєтворчого акмесоціуму. Останнє, як відомо, 
сприяє формуванню нового мислення, світосприймання та розвитку 
творчого потенціалу в молоді, а це, в свою чергу, сприяє стабілізації й 
розвитку суспільства та забезпечує його прогрес у планетарному просторі. 

 
 

 
 

 

                                           
1 Кузьмина Н.В. (Головко-Гарашина) Предмет акмеологии. – СПб.: Политехника, 2002. – 

С. 135. 
2 Данилова Г.С. Акмеологическая проблема личностно-профессионального развития 

методиста последипломного образования // Акмеология – 2004. Методические и 
методологические проблемы. – СПб.: Санкт-Петербургская Акмеологическая академия, 2004. – 
С. 146-153; Данилова Г.С. Акмеологічна модель педагога в XXI столітті // Рідна школа. – 2003. – 
№ 6. – С. 6-9; Данилова Г.С. Педагогічне вдосконалення як акмеологічний синтез якостей і 
діяльності педагога // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць. – 
К.: НПУ, 2005. – С. 14-17; Акмеологія – наука XXI століття. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 
2005. – 413 с.  
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ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ ЯК ЧИННИК  

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕНТАЛЬНИХ  
НАСТАНОВ УКРАЇНЦІВ 

 
У статті розглядаються історіософські концепції українських 

філософів І пол. ХХ ст. В. Липинського, Ю. Липи, Д. Донцова, 
О. Кульчицького з метою аналізу етнічної історії як чинника 
функціонування ментальних настанов, зокрема розкрито органічний 
характер зв’язків між етнічною ментальністю й етнічним простором. 

 
Історія твориться не сукупним життям усього людства, яке існує в певний 

час, і не одноманітною взаємодією всіх сил і умов людського життя, а 
окремими етносами чи групами етносів, які змінюються під дією 
різноманітних сил і умов, що більше ніде не повторюються. Згідно з 
умовами земного буття природа людини як у окремих осіб, так і в етнічних 
спільнотах, розкривається не вся раптово, цілком, а частково, 
підпорядковуючись обставинам місця й часу. За таких умов окремі етноси, 
що беруть найбільш активну участь в історичному процесі, особливо 
яскраво виявляють ту чи іншу рису людської природи. Наприклад, греки, 
роздрібнені на велику кількість міст-республік, з неперевершеною силою 
розвинули художню творчість і філософське мислення. Римляни, 
заснувавши небачену військову імперію, дали громадянське право. У таких 
досягненнях бачиться історичний поклик народів. Отже, таємниця 
історичного поступу не в особливостях народів, країн, даних виключно їм 
раз і назавжди. Суть його в тих різноманітних і мінливих, щасливих або 
невдалих складниках внутрішніх і зовнішніх умов розвитку, що складаються 
в окремих країнах для певної етнічної спільноти упродовж певного періоду. 

Дослідження закономірностей етнічної ментальності українців потребує 
аналізу такого її чинника як етнічна історія та розкриття суті його впливу на 
функціонування ментальних настанов. 
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Для цього проведемо філософське узагальнення існуючих 
історіософських концепцій українських філософів І пол. ХХ ст., зокрема, 
зосередивши увагу на таких працях: В.Липинського «Листи до Братів-
хліборобів про ідею українського монархізму», Ю. Липи «Призначення 
України», Д. Донцова «Дух нашої давнини», О. Кульчицького 
«Геопсихічний аспект в характерології української людини». 

Особливістю ранньої етнічної історії українців було те, що вона 
розвивалася в південно-західних регіонах Давньоруської держави (територія 
Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського, Волинського та 
Галицького князівств). Приблизно протягом ХІІ – ХІІІ ст. стали вирізнятися 
ознаки українського етносу: територія, господарська діяльність, мова, побут 
і звичаї, культура. Відносно тривалий історичний час формування 
української етнічної спільноти ускладнювався і гальмувався агресивною 
політикою Литви, Польщі, Туреччини, Угорщини та інших сусідніх країн 
відносно українських земель. 

Бездержавність української етнічної спільноти в історичному просторі й 
часі спричинила породження і функціонування в культурі негативних рис 
менталітету українців. 

Зокрема індивідуалізм, як ментальна настанова українського етносу, 
окрім функціонування в контексті похідних позитивних рис, постає як явище 
надмірне й негативно позначається на етнічній культурі. Усталенню 
українського індивідуалізму сприяла геополітична межовість України: 
перебуваючи на стику двох цивілізацій – західної та східної – вона завжди 
ставала ареною зіткнення цих двох світів. Постійна екзистенційна напруга в 
житті спонукала мирних хліборобів шукати умови власного існування в 
прагненні втекти від здебільшого жахливої реальності до ескапізму 
(ілюзорного мрійництва). Український індивідуалізм отримав у працях 
дослідників найрізноманітніші епітети: «вибуялий» (В. Янів), «безмежний» 
(І. Мірчук), «самоізолюючий» (Д. Чижевський), «анархічний» 
(В. Липинський).  Останній найбільш влучно передає сутність українського 
індивідуалізму щодо можливостей творення власної держави. Іншим 
глибинним джерелом індивідуалізму є історична спільність української та 
індійської протокультур, яка обумовлює  формування інтровертивного типу 
особи, схильної більше до індивідуальних форм співжиття. У подальшому, із 
прийняттям візантійської православної версії християнства, орієнтованої на 
екзистенційний індивідуалізм «внутрішньої людини», інтровертивний тип 
особи, що прагне до самозаглибленого спокою, лише збагачується новим 
релігійно-світоглядним сприйняттям дійсності (ісихазм).  

У соціальній структурі української етнічної спільноти виділяють чотири 
соціопсихічні типи українців: нордійський, понтійський, динарський та 
остійський. В давнину, коли протоукраїнське суспільство формувалося й 
розвивалося природним шляхом, ці типи відповідали чотирьом соціальним 
верствам: князь, воїни (староукраїнські бояри, козаки), вільні хлібороби та 
міщани (землевласники, ремісники), наймити (раби). Кожна з цих верств 
мала певний тип звичок, виховання, поведінки, а, отже, свою психологію та 
характер, тобто ментальні особливості.  Характеристика цих типів подається 
в працях Д. Донцова, О. Кульчицького, Ю. Липи, В. Липинського. На думку 
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дослідників, співвідношення чотирьох типів (соціальних верств) в 
українській етнічній історії було неоднаковим. У період княжої доби, коли 
суспільство було повністю ієрархізоване, українці мали свою провідну 
верству (князів, бояр, дружинників), яка складалася переважно з нордійсько-
остійських типів. Це була еліта суспільства, що об’єднувала етнічну 
спільноту. Її не знищили ні монголо-татарська навала, ні польсько-литовське 
панування. Її представники взяли участь у формуванні нової еліти за часів 
козаччини. Саме ця елітарна соціальна група була здатна поляризувати 
спільноту й стала носієм ідеї державності.  

Окрім того, у середовищі етнічної спільноти завжди є т.зв. пасіонарії, які 
є провідниками ірраціонального, трансцендентного в раціональному світі. 
Пасіонарії формують духовний світ спільноти. Їхню пориви в 
трансцендентне спочатку сприймає і засвоює еліта, а потім і решта 
спільноти. Завдяки пасіонаріям спільнота набуває своєрідності, 
неповторності; від їхньої концентрації залежить ступінь ідентифікації 
етносу. А від концентрації еліти залежить ступінь організованості та 
здатність до трансформації життя спільноти в цілісну соціальну систему 
(державу).   

Незаперечним є той факт, що у всі часи у війнах та інших суспільних 
катаклізмах гинуть кращі представники спільноти. Така доля спіткала й 
козацьку еліту, а пізніше – українську свідому інтелігенцію. Якщо серед 
українців ХVІІ – ХVІІІ ст. ще жила пам'ять про власну національну 
аристократію, то протягом ХІХ – ХХ ст. вона була зовсім втрачена. 
Упродовж століть українці несли непоправні втрати свого генофонду. Це 
негативно вплинуло на нащадків. Недостатня диференціація суспільної 
структури, значне переважання селянської верстви мали надзвичайний вплив 
на формування української ментальності. Така ситуація сприяла накладанню 
стереотипів «бездержавності», психічної «селянськості», «антеїзму», що 
відбилося на спрямуванні української культури, надавши їй характеру 
специфічної «народності»1. Відбулося певне «вирівнювання» культури на 
середнього споживача, на спрощення взаємин у межах однієї верстви, тобто 
примітивізація. 

Більшовицька диктатура та ідея безкласового суспільства на ґрунті такої 
особливості етнічної культури як примітивізм та риси ментальності, як 
індивідуалізм, призвели відповідно до такого явища в українській спільноті 
як «маскарад», за влучним висловом Ю. Липи. Під час такого «маскараду» 
остійцеві легко прикритися маскою державного мужа і грати його роль.  

Головною турботою було втриматися на «вершинах», куди випадково 
закинула їх доля. Звідси – пристосування до кожної з політичних течій, 
балансування між «своїми» й «чужими», відсутність переконаності в 
національній ідеї, нездатність до вольових рішень заради цієї ідеї2.  

Юрій Липа наголошує: «держави ми не маємо тому, що не уміємо самі в 
собі хотіння своєї власної держави розвинути». Дослідник наводить статичні 
причини нашої недержавності, а саме:  

                                           
1 Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1995. – С. 155. 
2 Лозко Г. Українське народознавство. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – С. 87. 
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географічне положення «на битому шляху між Азією та Європою», «на 
географічно несталому пограниччі двох різних культур: Візантійської і 
Римської», «без захищених природою границь від сусідніх держав»; 

родюча земля та «добре підсоння», що сприяло експансії завойовників та 
швидкій дегенерації «громадянських інстинктів»; 

«неусталеність раси», тобто не сформованість української нації; 
переважання в ментальності українців емоційності над «волею та 

інтелігентністю»1.  
Безперечно, існує відмінність у ментальності не тільки різних етносів, а й 

у середині спільноти. Це певні відмінності у світосприйнятті «маси і 
вождя»2. Наприклад, якщо в часи княжої доби для аристократів 
найважливішими були – слава, честь, відвага, гордість, то для пересічного 
міщанина чи селянина ці поняття не мали такої цінності. На перше місце 
виступає матеріальне – те, що забезпечує спокій, стабільність, усуває 
потребу докладати надзвичайних зусиль для здобуття необхідного. Обсяг 
людської взаємодії у межах селянської верстви, при широкій 
самодостатності господарств, доволі обмежений. Відсутність відповідного 
розподілу праці не сприяє утворенню різнорідних соціальних типів. 
Селянський побут робить людину залежною більше від природи, ніж від 
соціальної структури. В ментальності спільноти, що властива для селянської 
верстви, можуть не сформуватися саме ті ознаки, що виникають у процесі 
розподілу праці та залежать від особливих форм цієї диференціації, 
(наприклад, існування і значення шляхти чи іншої провідної верстви, а також 
прагнення спільноти до творення своєї держави). 

В етнічній історії українців особливе значення мали малі соціальні групи. 
Стосунки в межах селянської верстви зводяться до нечастих взаємодій, 
пов’язаних з організаційними формами невеликих територіальних поселень. 
Найчастіше в селянському побуті взаємодії чи співдії мають форму 
«суспільної злагоди»3. Наприклад, толока, у процесі якої започатковуються 
особисті товариські контакти. В суспільному житті селянської верстви немає 
місця для співдії у громадських масштабах, виявлення почуттів широкої 
солідарності, за винятком поодиноких випадків селянських рухів. Натомість 
селянський побут активно сприяє особистим контактам «сусідства», 
збереженню родинних і родових груп, приятелюванню і побратимству, тобто 
створенню малих груп на зразок «інстинктивних», почуттєвих «спільнот 
переживання», «сутнісних спільнот». У цьому ж напрямі була спрямована 
дія історичних сил, що не давало змоги суспільному життю розгорнутися до 
глобальних масштабів, а заганяла його в «сферу інтимності» родини чи 
гурту приятелів. Тому малі групи – «спільноти переживання» – мали і мають 
значний вплив на українську ментальність. З одного боку, це призводить до 
виникнення негативних стереотипів «гуртковості», ставлення до ідей та 
особистих дій з точки зору особистої прихильності, та недостатньої 

                                           
1 Липа Ю. Призначення України. – Львів: Просвіта, 1992. – С. 418, 421, 422, 424, 426. 
2 Лозко Г. Українське народознавство. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – С. 88. 
3 Кульчицький О. Геопсихічний аспект в характерології української людини / Український 

персоналізм. Філософська і етнопсихологічна синтеза. – Мюнхен; Париж: УВУ, 1985. – С. 155. 
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зацікавленості широкими організаційними формами, довготривалими 
надіндивідуальними та надгуртковими цілями. З іншого, – розвивається 
здатність до товариськості, розуміння чужого душевного життя й 
пов’язаного з цим компліментарного явища – здатності до споглядальної 
настроєвості.  

Це зовсім не означає, що психологія селянина є меншовартісною чи 
шкідливою. Давня хліборобська культура в Україні має своє глибоке коріння 
та високоморальні риси: працьовитість, любов до землі, дбайливе ставлення 
до неї тощо. Проте це тільки селянська культура, і її не можна вважати 
загальнодержавною, формуючою культурою всієї нації. «Селянськість, – це 
характеристична риса суспільності без провідної касти. Народ, який думає, 
що може жити без аристократії, в своїм світі думок, моралі, політики й 
смаку, сам правити, – неминуче приходить до розкладу»1.  

На думку Дмитра Донцова, суть наших історичних проблем, особливо 
прагнення до формування своєї держави, у питанні існування формотворчої, 
будівничої правлячої еліти2. Кожне сильне суспільство тримається на міцних 
моральних законах, що панують над ним, і прикладом їх дотримання є міцна 
правляча верства. Перш за все, стверджує дослідник, вона має бути тверда і 
невблаганна щодо себе самої, не піддаватися матеріальним спокусам, понад 
усе ставити честь і обов’язок, беззаперечно вірити в свою справу і своє право 
керувати громадськістю. Правляча верства має суворо карати всякі 
егоїстичні тенденції всередині своєї групи й суспільності, не піддаючись 
голосу фальшивої «людяності», не дозволяючи тим егоїстичним тенденціям 
розкласти суспільність, яку тримають вкупі і в силі лише ця пильність 
провідної касти та її чесноти: героїзм, не потурання злу, віра в свою високу 
місію, відданість справі, поняття честі, «фанатизм у службі ідеї», «відвага 
стояти і впасти при своїм ідеалі»3.  

Д. Донцов вважає, що наша історія характеризується більшою 
неперервністю, ніж загальноприйнято думати. Зокрема, татарська неволя 
тривала лише близько 80 років, від 1240 до 1320 рр., коли бере початок доба 
Литовської держави, де слов’янський елемент панував не лише культурно, 
релігійно і мовно, а й політично і військово. «…В надрах Київської области, 
яка вперто підтримувала стяг руських князів, крилися зародки нових 
суспільних сил, яким судилося вступити в боротьбу… в наступні епохи»4.  
Дмитро Вишневецький, наприклад, поєднав риси варяга і дружинника з 
рисами литовських князів часів Ольгерда і Витовта. Цей же Вишневецький 
був основоположником українського козацтва. 

Доба козацтва відзначається на початку двома фактами: остаточним 
розкладом старокнязівської аристократії і початком розкладу польської 
шляхти. Одночасно починається формування нової провідної верстви 
української етнічної спільноти – козацького панства. На початку ця верства 
з’явилася на історичній арені сповнена завзяття, сили і невикористаної 

                                           
1 Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич: Відродження, 1991. – С. 90. 
2 Там само. – С. 16. 
3 Там само.  
4 Там само. – С. 24-25. 
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енергії на зміну «звироднілій аристократії недоляшків» і шляхетсько-
польській провідній верстві. Це був час появи таких людей, як Вишенський і 
Вишневецький. Зі своїм проектом заснування нового січового ордену 
виступив і єпископ Верещинський. Вже король Баторій говорив, що з тих 
січових «лотриків» вийде колись провідна каста нового державного 
організму; що є в козацтві всі прикмети цієї нової касти – енергія, характер, 
інтелігентність, що починало бракувати польській шляхті. Коли козацтво 
відкинуло на другий план свої вузькокласові інтереси, а своїм гаслом взяло 
боротьбу за народну справу; коли Сагайдачний, Могила та інші, наслідуючи 
та переймаючи роль київських князів, виступили на оборону церкви й цілої 
спільноти, коли виникла нова форма державного ладу, – втілення її в життя 
стало лише питанням часу1. Цій новій провідній верстві вистачило життєвих 
сил на період ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ ст. Однак відбувся занепад і розклад цієї 
верстви, перетворення гордих і славних хмельничан, дорошенківців і 
мазепинців у «служилоє малоросійскоє дворянство» чужої імперії.  

Дослідники української духовності і ментальності не раз задавали собі 
питання, чому це сталося? Класичну відповідь знаходимо у Т.Шевченка. 
Недобрі сили обернули здобуту свободу в рабство, а козацьке панство в 
«мужиків» тому, що розледащіло це панство, втратило свої колишні ознаки й 
поволі психологічно уподібнилося підвладній верстві. «Мужики» духом – 
стали з часом дійсними мужиками – отими євангельськими «водоносами і 
дроворубами чужого фараона». Коли горде покоління тих, що з «Богданом 
ляха задавили» погрузло в приватному житті, на їхнє місце прийшли 
«байстрюки Катерини». Коли для колишньої козацької старшини головним 
стало вже не «бути вільними», не «всім верховодити», не «на Січі панувати», 
а на її землях «жито сіяти», «картоплю садити» і «табуни розводити» під 
охороною чужого меча, – керівні функції перебрали на себе Рум’янцеви і 
Велємінови.  

Як стверджує Д. Донцов, не географічне положення Гетьманщини 
спричинило до занепаду козацького панства, ні те, що було воно замало 
демократичне, що мало недостатньо народолюбних прагнень, а якраз те, що 
стало це панство занадто демократичне, з інстинктами підвладного демосу, 
стало «мужицьке»2. Інакше кажучи, коли ментальні ознаки підвладної 
верстви стають ознаками верстви правлячої, то в такому суспільстві настає 
катастрофа. Знецінюються вищі інтереси (політичні, релігійні, військові) і їх 
замінюють інтереси споживацькі. Наступний етап української етнічної 
історії характеризується значним занепадом духовності. До середини 
ХІХ ст., поки ще жили в Україні свідки Гетьманщини або їхні нащадки, то 
можна знайти таку характеристику ментальності тодішнього українця: 
«Українці – глибоко віддані релігії й непохитні в їх священних істинах… 
вони гаряче люблять свою вітчизну і пам’ятають славу своїх предків… їх 
войовничий дух ще не згас… вони з радістю б’ються за ту землю, на якій 
прославилися їхні предки і на якій вони народилися… і звикли згадувати 

                                           
1 Там само. – С. 27. 
2 Там само. – С. 28. 
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голосні діла Наливайків і Хмельницьких… українці чесні, в словах тверді, 
мужні… українці здатні берегти довірені їм таємниці… злодійство було 
вчинком, яким найбільше гидували давні українці і тепер ним гидують… 
дехто звинувачує українців в гордості і непокірливості, інші приписують їм 
злопам’ятність та недостатню привітність та запобігливість… замкнутість»1. 
На зміну цим носіям української духовності в кінці ХІХ ст. – на початку 
ХХ ст. прийшла народницька марксистська інтелігенція з її 
інтернаціоналізмом та космополітизмом. Замість войовничого духу, 
властивого попередникам, – пацифізм і прагнення пристосуватися до 
обставин і сили.  

Отже, у ІІ пол. ХІХ – на початку ХХ ст. українська інтелігенція, яка 
претендувала на роль лідера, в питанні скерування і формування спільноти 
не мала ні чітко окресленої формуючої ідеї, ні самого духу творення. Не 
почувалася інтелігенція правлячою верствою, що стоїть над загалом і має 
свої окремі функції творення держави. На думку М.Драгоманова, виразника 
думки інтелігенції того періоду (за словами Івана Франка) – «суспільство це 
була властиво тільки продукуюча, робоча в нашім краю хлопська маса», а 
інші верстви народу – це були визискувачі. Тогочасна народна інтелігенція 
не вірила, що саме вона покликана втілити свою правду в своїй країні, 
навпаки в ній жила «віра в якусь містичну волю народу, у вроджену його 
здібність до осягнення якоїсь своєї «правди» в суспільних відносинах, якщо 
тільки йому не буде перешкоджати здеправована інтелігенція». Виходячи з 
такої точки зору, інтелігенція думала, «зваливши теперішній державний та 
суспільний лад, віддати його спадщину в руки народних мас і полишити їх 
для побудови нового ладу», тобто саме масі, а не правлячій верстві. На 
думку цієї інтелігенції, після того, як не стало старої шляхетської  правлячої 
верстви, її роль «повинен був перебрати на себе народ», бо тільки він був 
«носієм великих масових рухів у цілій Європі», а не якась там нова провідна 
верства. Демократичний провідник початку ХХ ст. мав відзначатися 
м’якістю, лагідністю і толерантністю по відношенню до кожної людини, 
«старатися знайти причини та обставини, які пом’якшували б кожну вину та 
давали б змогу пробачити». «Найхарактернішою рисою українського 
(народолюбного) провідника є скромність», він має мати «відчуття 
залежності» від своєї групи»2.  

Олександр Кульчицький наголошував: «Історична дійсність спричинює в 
українця особливий стан колективної національної свідомості. Історична 
доля складалася так, що на протязі історії майже ніколи не здійснювалися 
прикмети розвитку і закріплення колективної національної свідомості, а 
саме: 

1) існування тяглості групи (доба упадку, перерви в нашому історичному 
житті); 

                                           
1 Там само. – С. 36. 
2 Див.: Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич: Відродження, 1991. – С. 241. 
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2) існування свідомої ідеї групи (географічні умови України і 
розпливчастість її границь; трудність розмежувати російську і нашу історію 
в минувшини; змивання цієї історії в часи радянського народу); 

3) конфлікти і суперництво з іншими групами (їх не бракувало, – але в 
конфліктах цих наша національна група не відігравала ролі повноправного 
суб’єкта історії); 

4) існування суцільності традицій; 
5) існування розвиненої групової організації та спеціалізація функцій 

(однокласова суспільність українців)»1.  
Історична доля є також вирішальною при формуванні основних думок та 

ідей політичного життя, що визначають практичну поведінку громадянина. 
Під таким впливом формуються такі поняття, як «держава», «влада», «воля», 
а також ставлення спільноти до цих понять. В аспекті формування основних 
ментальних настанов українців історичні процеси виконали певну 
селекційну роботу. Ці процеси від печенігів до колективізації спрямовані 
були на винищення пасіонаріїв української етнічної спільноти, що сприяло 
творенню психології «vita minima» (за О. Кульчицьким).  

Підсумовуючи сказане вище, зазначимо: 
у ІІ пол. ХІХ – на початку ХХ ст. українська інтелігенція, яка 

претендувала на роль лідера, в питанні скерування і формування спільноти 
не мала ні чітко окресленої формуючої ідеї, ні самого духу творення; 

панування більшовицької диктатури на ґрунті особливостей українського 
менталітету розвинуло здатність  пристосування до кожної з політичних 
течій, балансування між «своїми» і «чужими», відсутність переконаності в 
національній ідеї, нездатність до вольових рішень заради цієї ідеї; 

особливості етнічної історії українців означили необхідність малих 
соціальних груп, що сприяло особистим контактам «сусідства», збереженню 
родинних і родових груп, приятелюванню і побратимству, тобто визначення 
«інстинктивних» почуттєвих «спільнот переживання»; 

«бездержавність», «селянськість», як риси етнічної ментальності, є 
наслідком недостатньої диференціації суспільної структури української 
етнічної спільноти в її історії; 

певні негативні аспекти індивідуалізму української ментальності 
сформувалися внаслідок геополітичної межовості України та досить 
тривалим в історичному вимірі періодом бездержавності українства. 

Ментальність етносу визначає превалюючу однорідність у способі 
мислення, світосприйняття та світобачення, що об’єднує спільноту в певних 
межах її життєдіяльності. Етнічна ментальність формується в процесі 
етногенезу, зазнаючи змін упродовж етнічної історії, але зберігаючи свою 
основу (константу), що дає можливість окреслити образ даної спільноти, її 
духовно-культурний зовнішній самовияв.  

Етнічна ментальність – це не просто потреба самовираження, а певна 
необхідність у межах етнотериторіального й етнокультурного середовища. 

                                           
1 Кульчицький О. Геопсихічний аспект в характерології української людини / Український 

персоналізм. Філософська і етнопсихологічна синтеза. – Мюнхен; Париж: УВУ, 1985. – С. 27. 
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Вона  формується залежно від природного та соціального довкілля етнічної 
спільноти і сама в свою чергу їх формує, постаючи складно означуваним 
елементом соціо-культурної динаміки.  

Отже, ми дослідили взаємовідношення «етнічна історія – етнічна 
ментальність». Обґрунтовано, що в такому взаємозв’язку й 
опосередковуючим, і визначальним постають конкретно-історично 
домінуючі ментальні настанови, що складають осердя менталітету і в такий 
спосіб (тобто опосередковано) впливають на хід історії етносу, нації.  

 
 
 

Шостак М.В. (Київ) 
 

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ  
КИЇВСЬКОЇ РУСІ В ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ  

НАУКОВЦІВ (1900–1930-х рр.) 
 
В статті досліджується проблема становлення Київської Русі в працях 

українських науковців (1900–1930-х рр.). Автор доводить, що одним із 
найголовніших завдань, яке стоїть перед ученими-українознавцями та 
освітянами, є донесення до школярів і студентів пріоритетного права 
українського народу на цей культурний спадок. Адже багатогранна 
культура Київської Русі була одним із вагомих чинників, що сприяли 
зародженню й розвитку української державності. 

 
Історія становлення Київської Русі, як і вся княжа доба, є однією з 

центральних тем української історіографії ХХ ст. Тематичний індекс видань 
тільки початку минулого століття нараховував сотні позицій. Актуальність 
теми дослідження полягає в тому, що в осягненні утворення Київської Русі 
існує багато проблем як теоретико-методологічних, так і практичних. 
Сьогодні очевидним є той факт, що ця історія потребує значного вивчення, 
аналізу та переосмислення.  

Наукова новизна дослідження проявляється в розкритті культурологічних 
та державотворчих аспектів в етнонаціональному просторі. Залучено фахові 
праці 1900–1930-х рр. з цієї проблематики, використано комплексний 
українознавчий підхід, який допомагає не тільки дослідити цікаву наукову 
тему, а й вирішити поставлене питання в цілісно-інтегративній парадигмі. 
Розпочинаючи дослідження цієї проблеми, ми використовували порівняльно-
історичний та типологічний методи, як важливі засоби упорядкування й 
аналізу матеріалу. 

Давньоруська держава, як перше українське державне утворення, 
викликала величезний дослідницький інтерес у середовищі української 
еміграції 1900 – початку 1940-х рр. Учені-емігранти дослідили широкий 
спектр питань щодо історії становлення та діяльності Давньоруської 
держави. Передусім, історики та правознавці в еміграції намагалися 
вирішити питання про походження Київської Русі. Відомо, що ця проблема у 
вітчизняній і зарубіжній історіографії є однією з найзаплутаніших, бо 
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єдиної загальноприйнятої теорії походження «руської землі» немає і на 
сьогодні. Зважаючи на це, українські зарубіжні вчені у вирішенні питання 
походження Київської Русі опинилися в полі давно відомої полеміки між 
«норманістами» й «антинорманістами». 

У працях істориків української діаспори Л. Винара, Д. Дорошенка, 
О. Оглоблина, Н. Полонської-Василенко знайшли відображення основні 
надбання діаспорної історіографії, її державницька спрямованість. Після 
проголошення незалежності України вийшов ряд праць з цієї проблематики, 
автори яких осмислюють різні аспекти історіографічного процесу в 
українській діаспорі, в тому числі торкаються деяких аспектів 
державницького напряму української історіографії. Однак ця тема настільки 
актуальна та широка, що заслуговує подальшого опрацювання. Враховуючи 
наявну літературу і деякі маловідомі джерела, спробуємо висвітлити 
становлення та розвиток державницької концепції історії України, показати 
місце і роль у цьому процесі провідних українських істориків, які 
перебували в міжвоєнний період в еміграції, підсумувати їхній внесок у 
державницький напрям вітчизняної історіографії. 

На сучасному етапі відродження та примноження національних традицій 
української історичної науки, її інтеграції в європейський історіографічний 
простір цілком закономірним є звернення до наукової спадщини видатного 
українського історика, мислителя і державного діяча М. Грушевського, яка 
містить великий пласт цінних знань та ідей, котрі не втратили своєї 
актуальності й сьогодні. Нове прочитання його праць з української і світової 
історії, ознайомлення з поглядами вченого на роль держави, її характер, 
призначення та функції, осмислення тих сторінок спадщини, які 
замовчувалися або фальсифікувалися за доби тоталітаризму, має велике й 
актуальне значення для сьогодення та майбутнього. 

Державницький напрям започатковано в умовах, коли в українській 
історіографії на тлі романтизму запанувало народницьке трактування 
історичного процесу, у центрі якого ставився народ як двигун історії. 
М. Максимович, П. Куліш, М. Костомаров, В. Антонович і М. Грушевський 
були представниками народницької історіографії, яка переважала в Україні у 
ІІ пол. ХІХ ст. Суспільно-політичний розвиток і наростання потужного 
національно-визвольного руху на початку ХХ ст. дали нові виклики 
історичній думці, яка вже мала принципово нову наукову схему і нову 
концепцію українського історичного процесу, опрацьовану 
М. Грушевським1. На фундаменті цієї концепції він побудував багатотомну 
«Історію України-Руси», що стала історіософською основою його наукової 
школи істориків у Львові. 

На розвиток державницького напряму в українській історіографії 
великий вплив мали українська національно-державницька ідея, історія 
багатовікової боротьби українського народу за волю і національну 
державність, а також західноєвропейська історіософія з її школами Л. Ранке, 

                                           
1 Грушевький М.С. «Звичайна схема «русскої» історії і справа раціонального укладу історії 

східного слов’янства» // Cтатьи по славяноведению. – СПб., 1904. – Вып. 1.  
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Ф. Савіньї та потужна державницька течія російської історіографії. І все ж 
рубіжне значення для утвердження державницького напряму в нашій 
історіографії мала Українська революція 1917-1920 рр., головним підсумком 
якої було відновлення національної державності, що, в свою чергу, дало 
поштовх створенню нових праць з історії українського народу, з історії 
державності України, формуванню історичної свідомості. 

Будучи незаперечним лідером української історичної науки, 
М. Грушевський став і одним з фундаторів відновлення української 
державності як голова Центральної ради і творець УНР. Вивчаючи тогочасні 
його історичні та історіософські концепції, світоглядні настанови дедалі 
більше переконуєшся в необхідності дослідження державницького процесу, 
який знайшов відображення в працях ученого, присвячених українській, 
європейській і світовій історії, а також у його політичних трактатах, зібраних 
у книзі «На порозі нової України». Як відомо, науковий доробок 
М. Грушевського нараховує близько 2000 праць, розвідок, коментарів, 
рецензій, що синтезують наукові знання про український народ, у тому числі 
й його державотворчу місію. Як політик він був засновником Національно-
демократичної партії Галичини і Товариства українських поступовців у 
Києві, одним із творців ІV Універсалу про державну незалежність УНР.  

Весь науково-теоретичний та конкретно-історичний доробок 
М. Грушевського пронизаний національно-державницькою ідеєю. Для 
вченого наука була й підґрунтям політичної діяльності, тому він 
наголошував на ідеалах держави, пов’язаних з демократією, свободою і 
людським поступом у всесвітньому вимірі. Розвиток історичної візії 
М. Грушевського щодо проблеми державності України діалектично виходив 
з його попередніх політичних поглядів, які зазнавали еволюції: від вимог 
«національно-культурної автономії» в рамках «єдиної і неділимої» Росії – до 
вимоги «національно-територіальної автономії» у межах децентралізованої 
демократичної Росії і, нарешті, до проголошення «самостійної, ні від кого 
незалежної, вільної суверенної Держави Українського Народу». Така 
еволюція поглядів ученого відбувалася на основі заглиблення в українську й 
світову історію, в аналіз реальної політичної ситуації, що склалася в 
самодержавній багатонаціональній Російській імперії в умовах Першої 
світової війни, повалення царизму, революційних потрясінь і 
більшовицького перевороту 1917 р. М. Грушевський був підготовлений до 
такого розвитку подій, адже ще на початку XX ст. він наголошував, що 
політика гноблення і денаціоналізації стала засобом політичної і суспільної 
деморалізації, що пригноблені провінції завжди і всюди є осередком 
розкладу для пануючих народностей, усього державного організму, що 
імперії розпадуться, а пригнічені народи неминуче відновлять свої 
державності. 

Історію української державності М. Грушевський, головним чином, 
виводив з народницької концепції історичного процесу та історіософії 
позитивізму, на якій базувалася його багатотомна «Історія України-Руси». 
Торкаючись найдавніших державних утворень на українських землях і 
позитивно оцінюючи основні напрями діяльності Київської держави, учений 
загалом критично ставився до тогочасного режиму, наголошуючи, що той 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 184

прагнув задовольнити лише інтереси правлячої верхівки. Історик зазначав, 
що навіть, «коли в тій самій науці Ярослава знаходимо ми згадку про 
потребу згоди між князями з огляду на долю держави, то й тут вихідною 
точкою служать особисті інтереси самих князів...» Невідповідність інтересів 
княжої влади і дружини, з одного боку, і народних мас, з іншого, 
призводила, за словами історика, «до тої знеохоти людності до князівсько-
дружинного устрою, яку мусимо особливо прийняти для Київщини як 
основу тих змагань до безкняжої, бездружинної автономії...»1 Не випадково, 
коли на Русі з’явилися татари, народ сподівався за допомогою цих чужинців 
звільнитися від ненависної влади. «Таке становище, їх не можна інакше 
пояснити як змаганням, виломитися з-під князівсько-дружинного режиму, 
що важким тягарем лежав на народній масі…», – писав учений2. На його 
думку, ставлення більшості українського народу до державотворчих 
процесів часів Київської Русі було байдужим або навіть негативним. «...У 
нас князівсько-дружинний устрій не пройшов глибоко в масу народну, не 
перейняв її цілою системою, як феодалізм західний, не пустив глибокого 
кореня в самий ґрунт, – відзначав М.Грушевський. – Він зоставався чимсь 
зверхнім, досить хистко прив'язаним до народу». Далі історик стверджував, 
що політичний устрій не відповідав народним ідеалам і на інших етапах 
історії України. «Свій чи чужий, він ніколи, чи майже ніколи, не був 
витворений відповідно ним і громада з урядом стояли один проти одного не 
тільки в період давній»3. 

Для розуміння історіософії державності М. Грушевського в системі його 
загальних наукових і суспільно-політичних поглядів, варто розглянути три 
основні категорії, які були для нього визначальними. Це – «народ», 
«держава» і «герой в історії», кожна з яких, на думку О. Пріцака, мала для 
нього відповідне змістовне навантаження, почерпнуте з різних філософських 
систем. Якщо «народ» у М. Грушевського – це поняття метафізики 
романтичного періоду, то «держава» – це анархістсько-соціалістичний 
термін Прудона – Драгоманова. Тільки «герой в історії» відповідав 
позитивістській концепції, як і метод праці перших шести томів «Історії 
України-Руси»4. 

М. Грушевський, хоч і піднявся на вершину народницького напряму, 
водночас бачив і його слабкі сторони, а тому дедалі більше усвідомлював 
необхідність досліджувати роль держави, виявляти й аналізувати 
державницькі традиції українського народу, на що орієнтував і своїх учнів 
історичних шкіл у Львові, а згодом і в Києві. Під його наставництвом 
сформувалася перша національна школа української історіографії 
державницького спрямування, яка ґрунтувалася на історичній схемі вчителя, 
на його концепції і методології історичного дослідження, а також на 

                                           
1 Грушевський М. С. Історія України-Руси. – К., 1992. – Т. 2. – С. 48, 295.  
2 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – К., 1992. – Т. 1. – С. 159.  
3 Грушевський М.С. Вступний виклад з давньої історії Руси // Грушевський М.С. Твори. – 

Т. 1. – С. 71, 73.  
4 Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського // Грушевський М. Історія України-Руси. – 

К., 1991. – Т. 1.  



 
Україна – історія 

 

 185

західноєвропейській державницькій історіософії та ідеї постпозитивізму. 
Українські історики-державники надали схемі М. Грушевського більш 
яскраво вираженого державницького й національного забарвлення та 
поклали її в основу новітньої української історіографії. З цього випливає, що 
наша державницька школа виросла на науковій спадщині М.Грушевського, 
який і сам значно розширив і збагатив державницьку концепцію української 
історії, а його історіософські погляди зазнали помітної еволюції. 

Переймаючись державними справами, М. Грушевський не припиняв 
наукової діяльності, постійно звертався до історичного досвіду та уроків 
минулого. Щодо питання становлення княжої Русі, то в російській 
історичній науці, особливо в І пол. ХХ ст., утвердився погляд на неї як на 
державу російського народу, оскільки існування українського й білоруського 
як окремих, самостійних народів не визнавалося. М. Грушевський розробив 
власні підходи до вирішення цього питання, які були викладені в 
узагальнюючій формі у статті «Звичайна схема «русскої» історії і справа 
раціонального укладу історії східного слов’янства» (1904)1. В основу своєї 
схеми М. Грушевський поставив народ, а не державу. «Політичне, державне 
життя, розуміється чинник важливий, але поруч него існують інші чинники – 
економічний, культурний, що мають часами менше, часами більше значення 
від політичного, але в кожнім разі не повинні лишатися в тіні поза ним». 
Зміна форм суспільних і державних не припиняли розвитку народу, «який 
жив поза ними в тяглости й зв’язкости свого життя»2.  

Важливу роль у формуванні подальших дослідницьких завдань 
відіграють і державотворчі концепції послідовників і сучасників Михайла 
Грушевського, що вплинули на сучасне розуміння історії княжої доби. 
Виробивши свою схему українського історичного процесу, він весь час 
доповнював її, а пізніше це робили його учні, і в підсумку вона стала 
загальновизнаною. 

М. Грушевський, всупереч офіційній історіографії, не визнавав 
східнослов’янської єдності та єдиної східнослов’янської мови, якої «ніколи 
не існувало». Головним висновком авторських роздумів є думка про те, що 
«общерусскої» історії не було й не може бути, як нема «общерусскої» 
народності. Може бути історія всіх «руських народностей», кому охота їх 
так називати, або історія східного слов’янства. Вона й повинна стати на 
місце теперішньої «руської історії»3. У перших томах «Історії України-Руси» 
М. Грушевський категорично заперечує домагання Московської Русі на 
частину давньоруської спадщини, спадкоємцем якої, на його думку, є 
виключно «українсько-руська народність», оскільки вона створила Київську 
державу. Вважав, що Київська держава, право, культура були утвором однієї 
народності, українсько-руської; Володимиро-Московська – іншої, 
великоруської. Історик, критикуючи концепцію Карамзіна, зазначає, що 
відносини до Московської держави з боку Києва можна прирівняти до 

                                           
1 Грушевський М.С. «Звичайна схема «русскої» історії і справа раціонального укладу історії 

східного слов’янства» // Cтатьи по славяноведению. – СПб., 1904. – Вып. 1. – С. 298-304.  
2 Там само. – С. 299-304. 
3 Там само. – С. 303. 
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відносин Римської держави з її галльськими провінціями, а зовсім не як 
спадкоємність двох періодів у політичному і культурному житті.  

Критичний підхід до вітчизняних літописів, вивчення інших джерел дали 
можливість М. Грушевському рішуче відкинути норманську теорію 
походження Русі. Він фактично першим виступає з твердженням, що 
творцем старої Київської держави була південна група східних слов’ян – 
предків українського народу, на землях яких вона була створена. Він вважає, 
що Київська держава, з її правом і культурою були витвором однієї 
народності – «україно-руської». Щоб підкреслити спадковість України від 
Київської Русі, у ряді випадків історик вживає термін «Україна-Русь». 
Держава, на думку вченого, виникла у слов’ян на власному історичному 
ґрунті, але водночас історик не заперечує «служебного значіння» варязького 
елемента «в процесі будови сеї держави». 

Думки та ідеї вченого були реалізовані в процесі написання ним «Історії 
України-Руси», а також інших як наукових, так і популярних праць. Слід 
відзначити, що ця схема стала органічною частиною наукової творчості 
групи істориків – послідовників М. Грушевського. Разом з тим уже тоді вона 
викликала заперечення з боку багатьох дослідників, а особливо в питанні про 
давньоруську спадщину в історичній долі трьох східнослов’янських народів. 
Треба зазначити, що його учні також не завжди поділяли світоглядні позиції 
свого вчителя, у продовження розвитку народницького напряму вони 
започатковували свій державницький світогляд. 

У концепції антинорманізму М. Грушевського основним був 
соціологічний варіант інтерпретації ґенези Київської Русі, яка була 
апріорною відносно політичного фактора норманської інтеграції в державну 
організацію, що його дослідник вважав допоміжним, тоді як І. Крип’якевич 
обстоював політичний фактор як домінуючий. 

Категорично заперечуючи домагання Московської Русі на частину 
давньоруської спадщини, М. Грушевський вважав нераціональним 
сполучення старої історії південних племен Київської держави з її суспільно-
політичним укладом, правом і культурою з Володимиро-Московським 
князівством ХІІІ-ХVІ ст., так «наче б се останнє було його продовженням». 
Історик стверджує, що Київський період перейшов не в Володимиро-
Московський, а в Галицько-Волинський ХІІІ ст. Галицько-Волинську 
державу вчений розглядає як спадкоємицю і продовжувача історичних 
традицій, започаткованих ще в Київський період. Одночасно 
М. Грушевський відзначає, що це князівство поступово потрапляло в орбіту 
політичних інтересів сусідніх держав – Литви й Польщі.  

М. Грушевський вважав, що Галичина і Волинь не могли стати 
національно-політичним центром України. Він переконливо довів, що 
створення держави – це закономірний і об’єктивно обумовлений результат 
попереднього історичного розвитку східних слов’ян.  

Таким чином, значення праці М. Грушевського для політичної думки в 
тому, що він довів тяглість українського історичного процесу від Київської 
Русі через Галицько-Волинську, Литовсько-Руську та козацьку держави аж 
до ХХ ст. І хоч, за М. Грушевським, необхідно вивчати історію народу, а не 
держави, він своєю історичною концепцією довів, що в стару добу ми мали 
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державотворчий елемент князівський, у середню добу – козацький, який 
продовжує історичний процес від князівських часів, і, нарешті, в новому часі 
представниками державно-творчого процесу є інтелігенція. Отже, 
історичний процес є нерозривною складовою національно-державної ідеї. І 
тому не назвати М. Грушевського державником – означає припуститися 
великої помилки.  

Отже, схема М. Грушевського об’єднувала й державні, й бездержавні 
періоди життя етносу. Історик збудував тривалий історичний фундамент для 
української нації, який мав вирішальний вплив на національно-державне 
відродження. Разом з тим спостереження М. Грушевського, його учнів та 
послідовників мають не лише історіографічну цінність, а й зберігають своє 
наукове значення як один із продуктивних підходів до вивчення проблеми 
зародження й розвитку української державності.  

Професор Львівського університету Мирон Кордуба вже в 1930 р. у Празі 
на засіданнях «Українського історико-філологічного товариства», де 
відбулася дискусія з питання «Откуда єсть пошла руская земля», виступив 
проти схеми М. Грушевського, обстоюючи думку про Київську державу як 
«загальноруську державу». Він стверджував, що: «Київська держава 
«скувала» всі східнослов’янські племена «ще сильніше докупи» і створила 
«загальноруську» єдність, яка була обумовлена спільністю держави, 
спільністю віри й спільністю літературної мови. Ні українська, ні 
великоруська, ні білоруська народності в цей період не існували»1. Проте 
М. Кордуба розумів єдність лише як єдність культурну, як єдину «культурну 
сферу» і заперечував створення етнічної єдності, злиття східнослов’янських 
племен у єдину народність і оформлення свідомості етнічної солідарності, 
єдності Русі. Визнаючи існування «політично, церковно і культурно 
одноцільної Русі» в період Київської держави М. Кордуба відкладав 
утворення української народності на пізніший час. Виникнення української 
нації дослідник відносить до XV ст. у межах Литовської держави. 

Погляд М. Кордуби на Київську державу як на загальноруський період 
викликав гостру критику з боку істориків консервативного напряму. 

Вони звинуватили його в тому, що «він підпав старим централістичним 
впливам російських учених» і «заблукав у сферу російської тенденційної 
науки». 

Іван Крип’якевич – один з найвидатніших учнів М. Грушевського – 
виступив із критикою його антинорманівської концепції. Він вважав, що 
нормани «скріпили мілітарно» державну організацію, очоливши її 
скандинавською династією2. Але з часом вони «розчинилися» в русько-
українському субстраті і локальна слов’янська еліта спромоглася перейняти 
державний провід. На відміну від учителя, М. Крип’якевич називає антський 
союз не етнографічною, а державною організацією. Він припускав 
можливість, що залишки державно-військових сил антів могли інтегруватися 

                                           
1 Кордуба М. Найважніший момент в історії України // Львівський науковий вісник. – 1930. 

– № 6. 
 
2 Крип’якевич І. Велика історія України. – Львів, 1935. 
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до політично-державного ядра Полянської землі в Середньому Подніпров’ї, і 
тому між обома державами (антів і київською) йшла безпосередня лінія 
розвитку. 

Київська Русь, як перше українське державне утворення, викликала 
величезний дослідницький інтерес у середовищі української еміграції. 
Учені-емігранти дослідили широкий спектр питань щодо історії становлення 
та діяльності Давньоруської держави. Передусім, історики та правознавці в 
еміграції намагалися вирішити питання про походження Київської Русі. 
Українські зарубіжні вчені у вирішенні питання походження Київської Русі 
опинилися в полі давно відомої полеміки між «норманістами» й 
«антинорманістами». Нагадаємо, що до табору істориків-норманістів 
належать ті, хто вважає, що державність, як і саму назву «Русь», на київські 
землі принесли варяги, тобто скандинавські народи, які в добу появи 
Київської держави вели активну військову, торговельну й політичну 
діяльність. До них пристала значна більшість істориків та правознавців 
української еміграції. Серед них – С. Томашівський, В. Липинський, 
Д. Дорошенко, В. Щербаківський, М. Андрусяк, М. Антонович тощо. 

На особливу увагу заслуговує доробок відомого історика 
С. Томашівського. У своїй «Українській історії» (1919 р.) він називає 
Галицько-Волинське князівство «першою загальнонаціональною 
українською державою»1. Провідними ідеями української історії вважав: по-
перше, відвічний контраст між культурно-лісовою і степово-луговою 
смугами нашої землі. Головна ідея – боротьба зі степом, яка проходить різні 
стадії. По-друге, це політично-культурні суперечності між Заходом і 
Сходом. По-третє, політично-господарський контраст Півночі і Півдня. 
«Степ, Польща, Московщина – трикутник історично-політичного розвитку 
України»2. 

Історична концепція С. Томашівського базується на факті утворення 
нової Галицько-Волинської держави, що об’єднала суто українські етнічні 
землі. Як уже зазначалося раніше, концепція С. Томашівського докорінно 
суперечить ідеї М. Грушевського, який виводив першу Українську державу з 
Київської Русі. За С. Томашівським, значення Галицько-Волинської держави 
полягає в декількох чинниках. Вчений вважав, що ця держава зберегла 
Україну від передчасного поневолення й асиміляції з боку Польщі і 
Московської держави. Вона наблизила країну до західноєвропейського світу 
і хоч на деякий час оберегла її від монгольського проникнення, здобуваючи 
величезні простори на сході на користь української народності. І, нарешті, 
завдяки українській державності ХІІ–ХІV ст. утворюється, як вважає 
дослідник, сучасна національно-політична, мовна та культурна окремішність 
України. 

С. Томашівський називає литовські, польські та угорські впливи 
конструктивними, вважаючи, що вони допомогли зберегти українську 
осібність Галичині, на відміну від тих земель, які зазнали руїнницьких 

                                           
1 Томашівський С. Українська історія. Старинні і середні віки. – Львів, 1919.  
2 Там само. 
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татаро-монгольських та візантійських впливів і втратили свою самостійність 
як українці, увійшовши до ареалу Московської держави. Галичина, за 
С. Томашівським, була кордоном між сферою культурних впливів Сходу та 
Заходу. 

Називаючи Галицько-Волинську державу «першою українською 
державою», він розумів, звичайно, не те, що це була перша державна 
організація українців, а те, що це була саме етнічна держава. 

Вчений висловив досить цікаві думки й з приводу походження Київської 
Русі. Він визнає за варягами вирішальну роль у початках державного життя 
східнослов’янських племен. Історик, подібно до більшості представників 
норманської теорії, відзначає швидку слов’янізацію варязьких завойовників. 
Він вважає, що «норманський чи взагалі германський початок Руської 
держави не підпадає сумніву». С. Томашівський визначає в історії Київської 
Русі два періоди: варязький і слов’янський. Історик досить детально 
охарактеризував кожен з них. «З смертю Ярополка закінчується перший 
відтинок історії Руської держави, який можна назвати суто варязьким. 
Державне життя було лише в перших починах: князь і дружина – то його 
головні складники; війна, грабіж, слава, бенкети, збирання данини – то 
головні державні чинності; сміливість і щедрість князя, хоробрість, вірність 
дружини – то головні чесноти того часу. Міжнародні взаємини – то обмін 
товарами на головнім світовім ринку в Царгороді»1. Але, за твердженням 
ученого, на зміну «варязькому» періоду історії Київської держави швидко 
приходить слов’янський. Процес асиміляції варягів слов’янами закінчується 
вже в Х ст., доказом чого є слов’янське ім’я – Святослав. 

Щодо походження й первісного значення назви «Русь», С. Томашівський 
вважав, що це питання невияснене: «… певне, що воно неслов’янське. Чи 
воно було занесене із Скандинавії, чи прив’язалося щойно в Новгороді до 
скандинавських завойовників, чи перейняте воно було по готах, чи вкінці 
прабатьківщини його треба шукати на українських степах серед іранської 
людності, звідки воно критими шляхами зіллялось з норманськими 
завойовниками північних слов’ян». Проте походження терміна «Русь», на 
думку вченого, не змінювало факту завойовницького початку «Руської 
держави»2. 

З «норманістичних позицій» у своїх дослідженнях виходив і такий 
відомий учений-емігрант, як В. Липинський. Щодо походження 
Давньоруської держави, історик виклав свої думки в «Листах до братів-
хліборобів», що були опубліковані у неперіодичних збірниках 
«Хліборобської України» у Відні 1920–1925 рр. Учений з упевненістю 
відзначає, що «…сама назва й основи Руси були покладені розселенням 
полукочових добичників войовників, так званих варягів, між різними 
племенами, що жили між Балтійським і Чорним морями. Центр того 
розселення врешті означився в Києві, де серед місцевого колоніального 
хаосу, на руїнах попередніх розложених державних організмів, почалась 

                                           
1 Там само. – С.28. 
2 Тама само. – С. 34. 
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організація нової охлократичної держави, спертої на силі неосілих, не 
володіючих землею, а живучих тільки з дані і зі здобичі – князівських 
дружин. Під охлократичною варязькою владою відбулась уніфікація різних 
завойованих ними племен. Їм прищеплена була одна державна назва 
Руси…»1  

Серед відомих українських істориків-емігрантів до норманістів слід 
віднести Д. Дорошенка. На думку вченого, варяги відіграли «ролю зав’язи, 
ролю цементу, яким скріплено в одне ціле окремі руські племена» й тим 
самим «звели їх в єдину політичну систему, в одну державу»2. Від них, як 
стверджує історик, нова держава одержала ім’я – «Русь». Саме з появою 
варягів, що було, на думку Д. Дорошенка, ключовим моментом старої 
української історії, змінився уклад місцевого життя, коли «племінні інтереси 
відступали на другий план, даючи місце інтересам політичним, державним». 
Визнаючи державно-організуючу роль варягів у ранній період історії 
українського народу, Д. Дорошенко не заперечує, як це прийнято 
радикальними норманістами, державності слов’янських племен у доварязьку 
добу. Полемізуючи з антинорманістами, історик пише: «Розуміється, не 
можна заперечити, що деякі, може і всі східнослов’янські племена мали 
свою державну організацію із своїми місцевими династіями на чолі. Сліди 
цих місцевих династій задержались подекуди аж до ХІІ в. Але се була, 
видно, досить слабка організація, як ми бачили, вона не могла охоронити 
деякі племена від залежності до хазарів. І ось появляються серед цих племен 
варяги, скидають місцевих князів, силою підбивають окремі племена під 
владу своїх конунгів і сформовують одну велику державу, на чолі якої стоїть 
варязька династія Рурика»3. 

І, нарешті, спростовуючи аргументи істориків-антинорманістів, які 
вважають, що літописна легенда є історичний міф, створений навмисно, щоб 
так надати легітимності варязькій династії, Д. Дорошенко зазначає: «Можна 
добачити, в цій легенді, занесеній у літопис, – не забуваймо – яких двісті 
років після подій, бажання легалізувати початок пануючої в Києві династії, 
виставляючи його як акт добровільного закликання. Але це не грає істотної 
ролі. Ми знаємо з історії ряд аналогічних факторів заснування серед 
тубільного населення держав як раз тими ж самими скандінавами і в ту ж 
саму добу: в Нормандії, в Сіцілії, нарешті, в Англії. І там так само переможці 
скоро засимілювалися з переможеними і що найбільше – замінили свою 
династію, а подекуди й своє ім’я. Те саме було й у нас»4. 

Не заперечував участі варягів у творенні Київської Русі й М. Андрусяк, 
погляди якого сформувалися в еміграції під впливом вищезгаданих учених. 
Але незважаючи на ці впливи, історик намагався дати свою оцінку даній 
проблемі: «Імена перших князів промовляють за варязьке походження 

                                           
1 Липинський В. Листи до братів-хліборобів // Хліборобська Україна. – Відень, 1920-1925.  
2 Цит. за: Бурім Д. Науково-організаційна та викладацька діяльність Д. Дорошенка в перший 

період існування Українського наукового інституту в Берліні // Збірник наукових праць вчених 
із еміграції. – 1997. – Т. 2. – С. 24. 

3 Дорошенко Д. Нарис історії України. – Варшава, 1932. – Т. 1. – С. 36.  
4 Там само. 
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династії». Проте вчений чітко підкреслює, що «варяги не підбили ні Києва, 
ні Великого Новгорода й не накинули слов’янам форм державного ладу». 
Посилаючись на літопис, М. Андрусяк намагається довести, що «Рюрика та 
його братів запросили північні слов’яни. Аскольд і Дір стали князями 
київських полян на основі обосторонньої згоди»1. 

Відстоював варязьке походження Київської Русі й відомий історик-
археолог в еміграції В. Щербаківський. У монографії «Формація української 
нації. Нарис праісторії України» вчений, на основі іноземних джерел і 
вітчизняних літописів доводить, що поняття «слов’яни» і «руси» є різними. 
Далі він пояснює, чому назва «Русь» стала домінуючою в назві Київської 
держави: «… слово Русь набуло державного значення, бо з цього племені 
Русів і походили наші князі, які панували у Києві. Слово руський – стало 
означати підданий руського князя, і через це перенеслося поступово на всі 
племена, які стали підданими руських князів»2. 

Слід відзначити, що, крім норманської теорії походження Київської 
держави, у середовищі української наукової еміграції 20–40-х рр. ХХ ст. 
побутувала антинорманська концепція, для якої характерне заперечення 
варязького елементу у формуванні державності Київської Русі і твердження, 
що слово «Русь» варягів жодним чином не стосується, що це слов’янський 
етнонім. Але ця концепція серед учених-емігрантів була не дуже популярна.  

На особливу увагу заслуговує думка представника цієї теорії, відомого 
історика і правознавця Р. Лащенка. Підтримуючи погляди М. Грушевського, 
вчений ототожнює такі назви, як «поляни» і «русь»: «… між Дніпром, 
Ірпенем і Россю жили поляни, що звалися також руссю…» Осередком життя 
цього племені була земля Полянська, або Руська, з її прадавнім центром 
Києвом.  Р.Лащенко категорично відкидає державотворчу роль варягів в 
історії Київської Русі: «Свідчення автора «Повісті временних літ», що назву 
«Русь» надали землі полян вже пізніше князі варязького роду, не має 
історичних підвалин». Вже задовго до того часу, до котрого літопис 
відносить т.зв. прибуття варягів (ІХ ст.), східні слов’яни мали свій більш-
менш означений державний лад3. 

Великий інтерес в еміграції викликала праця історика-правознавця 
С. Шелухіна, у якій уперше була подана обґрунтована теорія походження 
Київської Русі з півдня нинішньої Франції, а саме – з Галії4. 

Результати наукових розвідок щодо питання походження Русі С.Шелухін 
підсумував у заключній частині своєї монографії: «Тут я подаю головні 
докази, що Київська Русь була Кельти – Русини, яких літопис ясно вказав на 
території нинішньої Франції під іменем Русь і Галичани. Прийшли вони на 
Україну через Норік, Панонію, Придунайщину давно відомим їм шляхом, з 

                                           
1 Андрусяк М. Історія України. Княжа доба. – Прага, 1941. – Т. 1. – С. 80. 
2 Щербаківський В. Формація української нації. Нарис праісторії України. – Прага, 1941. – 

С. 49.  
3 Лащенко Р. Лекції по історії українського права (Княжа доба). – Прага, 1923. – Ч. 1. – 

С. 69.  
4 Шелухін С. Звідкіля походить Русь. Теорія кельтського походження Київської Русі з 

Франції. – Прага, 1929.  
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родинами в кількості коло 100 тис. душ, прийнявши по дорозі домішки 
слов’ян, і отаборилися на острові Тамані, в Тмутаркані, коло Дону та 
Азовського моря. Потім частина з них зосталася в Тмутаркані, а частина 
піднялася по р. Дніпрові вгору до Полян, в Київ, і злилася в антропологічну 
одноцільність, яка зветься Українською нацією. Цьому злиттю помогли 
спільності Середземноморської і Чорноморської культур обох Європейських 
народів – Антів і Кельтів»1. Це був новий, досить революційний погляд на 
походження Русі, що викликав широкий резонанс у наукових колах.  

Таким чином, українські історики, опинившись після поразки української 
революції в еміграції, гідно розвинули, збагатили й утвердили національно-
державницький напрям української історіографії. Найяскравішими його 
постатями були Д. Дорошенко, В. Липинський, С. Дністрянський, 
В. Кучабський, Б. Крупницький, С. Томашівський тощо. Творча спадщина 
цього напряму, всупереч фальсифікаціям і спотворенням, зробленим 
радянською історіографією, відіграла велику роль у створенні наукової 
історії України. 

Підсумовуючи наведені відомості і спостереження, можна констатувати, 
що методологічні погляди М. Грушевського ґрунтувалися на важливих 
здобутках наукової суспільної думки. Вченому була властива велика увага 
до теоретичних питань історичного процесу, які дали змогу йому більш 
всебічно й докладно обгрунтувати концепцію історії українського народу. У 
підстави історичного розвитку він поклав етносоціальну спільність – 
«народ-націю», котра у своїй еволюції в конкретних природно-географічних 
умовах і у взаємодії з іншими народами створює частину матеріальної і 
духовної культури, що є елементом загальнолюдського поступу до 
торжества ідеалів добра і справедливості. Рушієм цього поступу є 
подолання суперечностей, котрі постійно виникають у суспільстві між 
процесами соціальної диференціації та інтеграції. Досягнення щораз вищих 
щаблів суспільної еволюції є наслідком акумуляції освітньо-культурних 
здобутків, витворених усіма народами. У суспільних відносинах однаково 
важливу роль відіграють економічні, громадські, політичні, правові, 
релігійні, моральні та інші чинники, котрі у комплексі формують таку 
етносоціальну спільність, якою є «народ-нація». Остання характеризується 
оригінальністю, передусім, у сфері суспільної свідомості. 

М. Грушевський був автором оригінальної раціоналістичної методології 
історії, яку в загальних рисах можна назвати «етносоціальною». У ній 
гармонійно поєднувались елементи багатьох відомих методологічних течій 
– від романтизму і позитивізму з матеріалістичним розумінням минулого до 
певних впливів неокантіанства і психології народів. Сказане не означає, що 
в такій методологічній концепції не було слабких і суперечливих положень. 
Достатньо зауважити, що в ній губилася людська індивідуальність, яка 
підпорядковувалася етносоціальній спільності, а поняття «народу-нації» 
вміщувало іманентно властиві ідеальні характеристики. Однак 
методологічний підхід М. Грушевського і сьогодні приваблює своєю 

                                           
1 Там само. – С. 127. 
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націленістю на максимально всебічне вивчення соціальних явищ в їх 
історичному розвитку і предметній конкретиці без штучної соціологізації. 
Така методологія вимагає від дослідника енциклопедичної ерудиції і 
титанічної працездатності, вона є під силу лише унікальним 
індивідуальностям. Такою індивідуальністю, без усякого сумніву, був 
М. Грушевський. Провідні ідеї його методологічної концепції зберігають 
свою цінність і для нинішніх поколінь істориків, якщо використовуються 
творчо, з урахуванням тих змін, які вносять у наукову картину світу 
найновіші здобутки людського розуму. 

Отже, діяльність українських істориків еміграції міжвоєнних років, їхній 
внесок у розвиток державницького напряму української історіографії або 
замовчувалися, або спотворено висвітлювалися в радянській історіографії. 
Натомість діяльність осередків історичної науки і центрів українознавства 
міжвоєнних років у Західній Україні та діаспорі забезпечила збереження і 
примноження надбань національно-державницького напряму української 
історіографії у протистоянні офіційній радянській історичній думці, з якої 
вихолощувалося все, що засвідчувало історичне право українців на власну 
державу1. 

Більшість російських учених як у минулому, так і зараз вважають 
спадщину Києво-Руської держави власністю своєї країни. Одним із 
найголовніших завдань, яке стоїть перед вченими-українознавцями та 
освітянами, є донесення до школярів і студентів пріоритетного права 
українського народу на цей культурний спадок. Адже багатогранна культура 
Київської Русі була одним з вагомих чинників, що сприяв зародженню й 
розвитку української державності. Саме вона стимулювала 
етнонаціональний державотворчий процес й допомагала формуванню 
українського народу з його самобутніми духовними і матеріальними 
цінностями у цій багатоетнічній імперії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Там само. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 194

 
Трофим’як Б.Є. (Тернопіль) 

 
МОЛОДІЖНІ ОБ'ЄДНАННЯ  

СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В ДОБУ ІМПЕРІАЛІЗМУ  
(1862–1914 рр.) 

 
У статті досліджується процес становлення сокільсько-січового руху 

на теренах Східної Галичини. Стверджується, що сокільсько-січові здвиги, 
започатковані на землях Західної України в перші роки ХХ ст., відіграли 
вагому роль щодо стимулу діяльності сокільських "гнізд", січових 
товариств, гармонійного виховання, організації та об’єднання молодого 
покоління, консолідації української нації Заходу і Сходу України та визнання 
українства на міжнародній арені. 

 
Чеський сокільський та український рух. Мирослав Тирш, Томаш 

Гаррік Масарик, Іван Франко, Михайло Грушевський, Іван 
Боберський. Перші кроки українських товариств "Сокіл" на землях 
галицького краю. Початок ХІХ–ХХ ст. визначався тим, що багато 
невеликих слов’янських народів Південно-Східної, Центральної Європи, 
перебуваючи під владою 4-х імперій, планомірно піддавалися асиміляційній 
політиці, придушенню національно-визвольної боротьби. В умовах змагань 
чеського народу за незалежність в епоху пробудження чеського 
націоналізму, коли національна свідомість народу була ще в зародженні, 
сокільство М. Тирша (1862 р.) за невеликий історичний проміжок часу 
переросло в потужну національну силу та перекинулось на інші пригнічені 
народи, які використали його досвід. На той час воно (сокільство) 
трансформувалося вже у феноменальне історичне явище імперської доби 
Європи в боротьбі з поневоленням імперської монархії Габсбургів. Адже 
дійшло до того, що "Більшість пражського населення, – пише про цю епоху 
в 1860 р. Я. Пеликань, відомий діяч, історик сокільства, – відносяться до 
національної ідеї зовсім байдуже і свідомо зараховують себе до німців. 
Прага всюди вважається німецьким містом де не почуєш вже чеської мови"1. 
Кредом ідеології сокільства М. Тирша, викладеної в програмі товариства 
було те, що малі народи можуть стати повноцінною складовою людства 
лише при певній внутрішній єдності, а визначальним у навчанні і вихованні 
має бути національний принцип. "Чому зберігся народ наш, від чого він 
вистояв непохитно, як могутня скеля в розбурханому морі..., що народ 
чеський не загинув від всепоглощаючого потопу?" – запитував М. Тирш і 
давав відповідь "Сила і хоробрість його спасли, енергія і твердість, 
моральність і дисципліна, любов до Батьківщини, любов до свободи"2. "Ми 
не можемо бути матеріалом-добривом для інших культур, нам хочеться 
жити вільно в благородному змаганні з іншими народами... летіти просто, 

                                           
1 Акинтиевский Ю. Сокольство, его идея, развитие и организация. – Прага, 1922. – С. 1. 
2 Там само. – С. 6. 
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впевнено та сміливо з девізом: "Зі щитом або на щиті"1. Для пропаганди 
сокільських ідей з 1871 р. видається огляд "Сокол", з 1897 р. – "Вісник 
сокільський", для жінок журнал "Соколиця". З 1906 р. для підлітків і учнів 
"Сокільські бесіди", "Жайворонок", для старших соколів видавалися 
професійно-методичні журнали "Інструктор" та "Інструкторша". Всього 
видавалося 47 журналів. Передплата сокільської літератури здійснювалася 
188210 чл. і була обов’язковою. Для постійної діяльності, реалізації 
накреслених заходів чеськими "єднотами" було придбано сокільські доми, 
кількість яких постійно зростала. Зокрема, сокільство на 1887 р. мало 10 
власних будинків, 1898 р. – 55, 1905 р. – 92, а 1913 р. – 142. На 1909 р. у 
лавах "єднот" налічувалося 75 тис. молоді, 1922 р. – 368888 членів "Сокола", 
у 1930 р. – 600 тис. осіб. По всіх містах і містечках на той час говорили: "Що 
не чех – то сокіл". Щодо професійного стану, то в лавах сокільства 1910 р. 
було: 55 % робітників, 16 % чиновників, 11,7 % ремісників, 6,6 % 
землевласників, 6,1 % студентів, 3,9 % – інші. Згідно зі статутом, через 
ідеологічні вимоги програми до членства сокільських "єднот" не приймали 
робітників гімнастичних об‘єднань, які стояли на платформі 
інтернаціоналізму. Кожний сокіл чи сокілка мали пройти 6-місячний 
випробувальний термін. Через Сокільську національну систему виховання 
пройшла ціла низка політичних, державних, військових, громадських діячів 
та керівників. Для Чехословаччини це були: президент 4-х каденцій Томаш 
Масарик, доктор Крамарж, військовий міністр Удражаль, голова парламенту 
Томашек, міністр земельних справ Станек, генерали Чечек, Клацанда2. 

Завдяки повсякденній планомірній роботі чеських сокільських "єднот" 
Прага (колишня пруська столиця) 1912 р. стає столицею всього південного 
слов’янства, а його староста д-р Й. Шейнер у промові до учасників VI 
Всеслав’янського сокільського здвигу у Празі (червень 1912 р.) міг з 
гордістю заявити, що тепер у столиці вже не почуєш німецької мови, а 
сокільство буде поєднувати свою роботу в дусі братерства, рівності та 
людяності. На слов’янських землях на той час нараховувалося до 200 тис. 
соколів і сокілок, народи яких раніше ворогували, а тепер об’єдналися 
(болгари і серби) і спільно боролися проти єдиного ворога – Туреччини3. Не 
випадково Чехословаччина одна із перших 18 жовтня 1918 р. виборола 
незалежність, а президент у листі до д-ра Й. Шейнера – провідника 
"Соколів" згадував: "...не забуваю ніколи за "Соколи" та їх завдання в надії, 
що мій народ цілою душею і тілом переможе важкі проби, які доля йому 
назначує"4. У своїх лекціях професор Томаш Гаррічк Масарик, апелюючи до 
студентів, використовував засвоєні у свій час сокільські гасла, концепції, 
програми М. Тирша "Учіть минуле свого народу! Живіть морально! Не 

                                           
1 Трофим’як Б. Гімнастично-спортивні організації у національно-визвольному русі 

Галичини (друга пол. ХІХ ст. – перша пол. ХХ ст.) – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 
С. 69, 70. 

2 Акинтиевский Ю. Назв. праця. – С. 6, 11, 31, 32; Тирш М. Наша цель. Наша задача, Наш 
путь. – Прага, 1948. – Спортові Вісти. – 1931. – 15 жовтня. 

3 Ленсь И.А. Сокольский слетъ въ Праге въ іюне 1912 года. – Астрахань: Паровая Новая 
Русская Типография, 30 марта 1913. – С. 10, 14, 20. 

4 Державний архів Львівської області, ф. 110, оп. 3, од. зб. 1240. 
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брешіть! Поруч з духом вимуштровуйте тіло! Треба бути сильним і не 
боятись!"1. 

Перші кроки українського сокільства. Національно-визвольні ідеї 
чеського сокільства знайшли благодатний грунт у поневолених українців 
Галичини лише через 30 років (1891–1894 рр.). За забутий Богом і людьми 
благодатний край точилася постійна боротьба не лише трьох імперських 
режимів, а й москвофільства, що обсіло Галичину, підтримуване всяко 
Російською імперією. Мрією шовіністів було і залишається якнайшвидше 
"водрузить трёхцветное знамя" на вершинах Карпатських гір, знищити 
тогочасне "целое мазепинское движение", основою якого, на їхню думку, 
був галицький сокільсько-січовий рух. Попри те українське селянство, яке 
становило переважну більшість населення краю, штучно й цілеспрямовано 
підштовхувалося польською шляхтою, єврейськими лихварями до духовної 
та фізичної деградації, денаціоналізації засобами споювання. На 1869 р. на 
кожне селище тут припадало в середньому 4 корчми. В с. Купчинці, що за 25 
км від Тернополя, де було організоване перше у краю сільське сокільське 
товариство (1891) до його заснування діяло 8 корчм. Тільки завдяки 
організації товариства "Сокіл" відомим сільським галицьким поетом-
радикалом Павлом Думкою, його просвітній діяльності, частим 
відвідуванням та виступам на вічах села побратимів і однодумців поета Івана 
Франка, Кирила Трильовського, Володимира Шухевича, "Батька сокільства" 
Івана Боберського, пізніше жертовною працею місцевої поетеси Іванни 
Блажкевич їх залишилося тільки три. Донька Іванни Блажкевич – голова 
сільського осередку Союзу українок близьких сіл Денисів-Купчинці, музею-
садиби – Дарія П’ятківська, висловлюючи вдячність про історичну згадку-
подвижництво її матері та односельчан в товариствах "Сокіл", "Січ", 
зазначала: "Мені дуже шкода, але в дійсності ідейний, культурний та 
моральний рівень багатьох з сучасної освіченої молоді в Українській державі 
не досягає українських хлопців та дівчат, котрі виховувалися в молодіжних 
організаціях під проводом Іванни Блажкевич, дійсних українських патріотів 
в часи бездержавності, життя моєї Матусі"2. З цього приводу наймолодший 
син Великого Каменяра Тарас Франко, член старшини "Сокола-Батька", у 
першій своїй монографії з історії сокільства зумів оцінити його роль для 
історичного поступу українського підневільного народу, його боротьби за 
незалежність: "Справи стоять тепер так, що або весь український народ буде 
організований на безпартійній основі сокільства, або ще сто літ сидітиме в 
неволі". Попри всі інші ідеологічні засади сокільства автор першого в 
Галичині наукового дослідження вбачає, що для досягнення поставленої 
мети велике значення має придбання членами товариств єдиного красивого, 

                                           
1 Єржабкова Б. Томаш Гаррік Масарик та початок діяльності Українського вільного 

університету у Празі (Частина І). // Визвольний шлях. – 2002. – Кн. 4. 
2 Листи до автора. Блажкевич-П’ятківська Дарія. – 1998 р., 13 грудня; 2003, 3 травня. 

с. Денисів, Козівського району, Тернопільської області. 
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з національною атрибутикою сокільського одягу. "Однострій, – наголошує 
він, – лучить в одну цілість міщан і селян та згладжує станову різницю"1. 

Т. Франко, нівелюючи соціальну нерівність членів сокільства задля 
виховання й розвитку національної єдності й волі до свободи, закликав не 
дбати про класові, станові, маєткові, професійні різниці серед членів 
товариств. Адже кінцевою метою праці в сокільських "гніздах" було 
стремління до ідеалу гармонійно розвиненої особистості, щоб якісним 
вишколом одиниць вишколити цілу націю й підняти рівень її національної 
активності, досконалення. Тим самим поставити на чільне місце не число, а 
якість праці одиниць, як чинник єдності і згуртування, визначення 
ефективності сокільського провідництва. Адже метою всяких поневолювачів 
в імперську добу було насамперед зруйнувати в народі особисте "Я", 
виховати з поневолених рабів кволих духовно і психологічно, що є для нації 
найбільш трагічним. Тому чинниками ідеологій українського сокільства 
були чотир складових відродження: тілесне, моральне, національне, 
демократичне. Нація, яка не активізується, не зростає, не йде вперед – 
костеніє, занепадає і може цілковито деградувати. Це яскраво 
підтверджується в умовах сучасного українського лихоліття. Як 
дипломований класичний філолог, письменник, літературознавець, 
перекладач Т. Франко віддав багато сил, творчої енергії справі розвитку 
українського сокільства, за це був переслідуваний польськими та комуно-
московськими поневолювачами до останніх років. Помер 13 листопада 
1971 р. на 83 році життя в Києві. Син Каменяра, палкого прихильника і 
творця сокільсько-січового, пластового руху не випадково пішов на стезі 
батька. Постійна титанічна Франкова праця була взірцем боротьби за 
українство та тісно поєднана з молодіжним рухом участі в творенні та 
розбудові сокільських, січових, пластових товариств, формуванню в них 
нової української молодої еліти, інтелігенції. Свої думки й прагнення 
І. Франко оспівав у своїй поезії, творчих дискусіях з М. Грушевським, 
М. Павликом, К. Трильовським, В. Стефаником, Т. Масариком – співтворців 
довоєнних товариств. 

Гей, Січ іде 
Красен мак цвіте! 
Кому прикре наше діло – 
Нам воно святе. 

Гей Січ іде,  
Підківками брязь.  
В нашій хаті наша воля, 
А всім зайдам зась! – наголошував  
І. Франко. 

Велику зацікавленість сокільсько-січовим рухом щодо поступу 
українського народу проявляв і Михайло Грушевський. Його 20-річна 
галицька наукова, громадсько-політична діяльність, розпочата 1894 р. на 
кафедрі Львівського університету увінчалася, попри все, й теоретичними 
розробками ідеологічних засад сокільських, січових товариств. "У сфері 
освітній і народно-організаційній дав себе знати незвичайний розвій 
товариств гімнастичних, т.з. "Соколів" і "Січей", які нечувано зворушили 

                                           
1 Франко Т. Історія й теорія руханки. – Коломия; Львів, 1923. – С. 53, 68, 82; Сокільські 

вісти. – 1935. – січень. 
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народні сили, розбудили в них бажання знання, освіти, інстинкти організації 
й солідарності"1. Вивчаючи українсько-чеські взаємини в контексті розвитку 
національно-визвольних ідей "батька Всеслав’янського сокільства" 
М. Тирша в добу Австро-Угорської імперії для українства, М. Грушевський 
наголошував: "... і в українській минувшині знайшлося багато такого, що 
духом своїм, своєю ідеєю дуже близьке було чеському сокільству". 
"Сокільські організації мають своїм завданням приготовляти не сліпу воєнну 
силу, не масу м‘яса для гармат, а силу горожанську, діяльну, що має творити 
нове життя народу без хлопа і без пана. Щоб сокільські і січові організації 
могли похвалитися не тільки фізичною силою, але й також їх великими 
культурними і моральними прикметами – се, акцентував М. Грушевський, – 
повинно бути провідною зіркою сокільству в будучих десятиліттях"2. 
Найвидатніший наш історик, дослідник історичної науки України, вчений 
світового рівня 28 червня 1914 р. був присутній у ложі для іноземних, 
урядових почесних гостей на площі "Сокола-Батька". Сокільсько-січовий 
здвиг "Шевченківський Здвиг" був приурочений 100-річчю від дня 
народження Тараса Шевченка, у якому взяло участь більше 12 тис. учасників 
у єдиних одностроях своїх товариств, пошитих і придбаних переважно на 
власні кошти3. 

Значну увагу розвиткові і діяльності сокільсько-січових товариств щодо 
їх вагомості у вихованні патріотизму, формуванні громадянського 
суспільства, просвітньо-фахової підготовки молоді приділяли львівські 
часописи "Діло", "Руслан", "Вісти з Запорожа". Ідея товариств на той час 
була ще дуже мало зрозумілою українській спільноті, яка дуже мало 
звертала увагу на їх швидке поширення та велике суспільно-національне 
значення. Зокрема часопис "Діло" 12 січня 1904 р., відводячи чільне місце 
огляду річній діяльності товариств, стверджував, що, поза всяким 
сподіванням, товариства в короткий час так сильно розвинулися, "...що 
мусимо їх зачислити до найпотрібніших з найкращими надіями на майбутню 
організацію культурного характеру, що охопили найширші маси народу і 
стануть невдовзі майбутнім чинником національно-педагогічної ваги, звідки 
молодші покоління, народні маси черпатимуть ідеал, віру в нього і 
характерне завзяття в його обороні, – се талісмани, що вели, ведуть і повік 
вестимуть на певну перемогу". Попри всі перепони з боку "темних сил" 
(москвофільства), шовіністичної польської шляхти, легковажності власного 
старшого загалу, який вважав, що ставати в ряди й триматися просто – це 
нижче нашої людської гідності, – і що всякі такі витребеньки – це ярмо, 
накладене на вільну людину, це "непотрібні речі", товариства поширювалися 
по всіх куточках краю4. І коли на початку 1902 р. "Січей" було 20, а 
"Соколів" 4, то на кінець 1903 р. їх кількість у Галичині зросла у дев’ять 
разів і становила відповідно 122 і 88 товариств, у яких налічувалося 12 тис. 

                                           
1 Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.; Львів, 1913. – С. 515. 
2 Грушевський М. Сучасне сокільство і наука нашої минувшини / Громадський Вісник. 
3 Юрій, Михайло Цегельський. Зага роду Цегельських і розповідь про Камінку Струмілову. 

– Накладом вид-ва Смолоскип, 1992; Вісти з Запорожа – календар на 1914 р. – Львів, 1913. 
4 Чайковський А. // Діло. – 1912. – 16 грудня.  
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юнаків і дівчат. Кореспондент часопису пропонував цим двом організаціям 
об‘єднатися, оскільки в них одна мета. "Тож в ім’я спільної ідеї – злитися в 
одну, яка об‘єднала би весь народ"1. 

Культурно-просвітницька діяльність, фахова підготовка молоді в 
товариствах. Надзвичайно бурхливий ріст товариств, потяг до них широких 
верств молоді був не лише як відповідь-спротив асиміляторській політиці 
імперських режимів, а великій освітньо-фаховій діяльності провідництва в 
довоєнних товариствах "Сокіл" та "Січ". Адже за гаслом-ідеєю "Батька 
українського сокільства" професора Івана Боберського, який очолював 
товариство майже 20 років, виховання тіла – це шлях до виховання духу. Для 
того при всіх сокільських "гніздах", січових товариствах було створено 
десятки оркестрів, народних музик, хорів, аматорських театральних гуртків, 
бібліотек, гуртків для неписьменних, шкіл для навчання садівництва, 
огородництва, бджолярства, куховарства, кравецтва і шиття, вишивання, 
диригентів співацьких і музичних товариств, видавництв "Сокільських 
базарів", які пізніше перетворювалися на кооперативи. Кожне товариство, 
сокільське "гніздо" зобов‘язувалося згідно з вимогами статуту в річному 
звіті подати детальний, конкретний стан тієї чи іншої діяльності в даній 
місцевості краю. Зокрема, завдяки активній праці "Сокола", український 
народ здобув багато новостворених музичних творів, пісень, маршів, гімнів 
та збагатився відродженими козацькими піснями. На цьому ґрунті з’явилося 
чимало відомих, талановитих композиторів, диригентів, музикантів, поетів, 
артистів, які працювали над утвердженням сокільсько-січової ідеї, 
вихованням молодого покоління здорового фізично й духовно, готового до 
боротьби за незалежність. До національної когорти таких подвижників 
належали диригенти, організатори товариств, сокільсько-січових хорів, у 
т.ч. і "Боян" Денис Січинський, Сильвестер Яричевський, Ярослав 
Ярославенко (справжнє прізвище – Вінцковський), автор гімну "Соколи, 
Соколи" Йосип (Осип) Вітошинський, священик села Денисова, один із 
перших організаторів і диригентів селянських хорів. За власні кошти отець 
Й. Вітошинський закупив духовий інструмент у Чехословаччині. Хор у 
складі 100–150 співаків-чоловіків з навколишніх сіл Денисова вперше в 
Україні виконав гімн "Ще не вмерла Україна..." Сокільсько-січову славу 
оспівували в своїй поезії Віра Лебедова (Малицька К.І.), Роман 
Купчинський, брати Богдан і Левко Лепкі, Уляна Кравченко (Шнайдер 
Ю.Ю.), О. Назарук, Михайло Гайворонський, диригент львівського хору 
"Боян", подвижники національної ідеї з Наддніпрянщини, визначний 
композитор, диригент, громадський діяч, однодумець і друг І. Франка, 
М. Лисенко, автор духовного гімну України "Боже Великий єдиний..." 35-
річний ювілей діяльності якого вперше святкувала Галичина у Львові 24 
листопада 1903 р. У якому взяв участь хор восьми "Боянів" (до 300 чол.). 
Подібного свята української культури не було рівних в Україні в дожовтневі 
роки. В листі до І. Франка від 12 грудня 1894 р. Лисенко М.В. писав: "Треба 

                                           
1 Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі – ЦДІА України у 

м. Львові), ф. 312т., оп. 1, спр. 3, арк. 1-3. 
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Вам знати, що цензура російська з новим царюванням (1894 р. на престол 
вступив Микола ІІ) стала скажена і люта, як ніколи досі. Дійшло вже до того, 
що забороняються звичайні збірники битових пісень, щоб ні звука по-
українськи"1. 

Варто зазначити, що з нагоди і на честь приїзду до Львова М. Лисенка 
старшина товариства "Сокіл" під головуванням А. Будзиновського провела 
11 червня 1902 р. засідання Музичної комісії товариства, яка доручила 
Я. Вінцковському, Я. Вітошинському, Т. Купчинському, Р. Цеглинському, 
І. Боберському продумати шляхи заснування музичної консерваторії. 
Створена комісія підготувала матеріали і надала 1 лютого 1903 р. для 
затвердження Намісництвом консерваторії, що мала з 2 травня 1903 р. назву 
"Союз співацьких і музичних товариств" імені Миколи Лисенка. За новим 
статутом перша фахова музична школа з 1904 р. отримує назву Музичного 
інституту імені Миколи Лисенка. Прославляла сокільський рух відома 
харківська письменниця, педагог Христя Алчевська2. 

З початку ХХ ст. Товариство "Сокіл", попри все, організовує аматорські 
драматичні гуртки, які з часом переростають у стаціонарні театри, що 
користуються і завойовують репутацію, а в майбутньому зі сцен яких 
роблять перші кроки відомі в майбутньому артисти. Зокрема, Лесь Курбас, 
навчаючись у вищих школах 1907–1911 рр. Львова і Відня вийшов на сцену 
сокільського театру у Львові 28 березня 1906 р. зі своєю першою роллю. 
Вибір цього театру не був випадковий. Створений 1905 р. режисером 
О. Утрисько, він серед семи існуючих у Львові театрів був найкращим. На 
той час театр "Сокіл" мав власну залу (по вул. Руській, 12), де майже 
щотижня ставили п‘єси студентська молодь та творча інтелігенція. З театру 
вийшли на велику сцену такі видатні українські актори, як Сорока, 
Купчинські тощо. Значно спричинився до становлення сокільських театрів 
відомий громадський і економічний діяч Микола Заячківський, який 1900 р. 
був директором і референтом українського театру при "Українській Бесіді"3. 

Значний вплив на розвиток освітньо-фахової підготовки молоді й 
українського сокільсько-січового духу мало духовенство, яке на той час (до 
першої світової війни) репрезентувало інтелігенцію. Політичний, 
просвітньо-господарський часопис "Свобода", редагований у Львові 
Володимиром Бачинським, 22 квітня 1909 р. у статті "З сокільського руху в 
Заліщиччині" наголошував на незадовільному стані діяльності товариств та 
розкривав його причини. Автор бив тривогу, що населення трьох сіл поблизу 
Товстого Тлустського повіту Кошилівців, Панівців та Цапівців (з 1964 р. – 
Поділля) повідомляло про цілковитий занепад сокільського життя, оскільки 
товариства "Сокіл", організовані священиком Іваном Волошиним бездіяльні. 

                                           
1 Муха А. Композитори України та української діаспори. Довідник. – К.: Музична Україна, 

2004. – С. 177, 178; Архімович Л., Гордійчук М. М.В. Лисенко. Життя і творчість. – К.: 
Мистецтво, 1952. – С. 177. 

2 ЦДІА України у м. Львові, ф. 312, оп. 1, спр. 1242; Стрілецька Голгофа. – С. 381. 
3 Волицька І. Театральна юність Леся Курбаса. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 

1995. – С. 63; Франко Т. Розвиток руханки серед українців. Відбиток з "Канадійського 
Фармера". – 1-8 липня 1925 р. 
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Отець, який очолював "гнізда" товариства, дбаючи у свій час про релігійне 
виховання, плідно працював і в сокільському житті молоді сіл. Однак він 
виїхав, а самі хлопи безпорадні і не знають, що далі мають робити1. Значна і 
постійна просвітницько-фахова праця, виховання національної свідомості, 
ліквідація неграмотності, боротьба з алкоголізмом і тощо були 
пріоритетними. Зокрема, у сокільських "гніздах" Львівського повіту на 1 
травня 1909 р. налічувалося 400 пожежних філій товариства, з яких 
половина проявляла вже активну діяльність за неповний рік роботи з часу 
заснування. 66 філій мали свої бібліотеки, у яких було 3549 книжок, у 92 
філіях передплачували 144 газети. У 13 філіях вели навчання з 
неписьменними. В 22 було дано 35 концертів, 53 філії відіграли 154 
театральні вистави. Члени товариства збиралися у 124 читальнях "Просвіти", 
29 приватних домах, 245 громадських установах і в трьох церковних домах. 
Головами сокільських "гнізд" було обрано: 118 селян-хліборобів, 52 
священики, 9 службовців, 7 ремісників, 6 учителів, 3 студенти університету.  

Внутрішні терористичні акції щодо просвітньої, фахової підготовки в 
сокільсько-січових товариствах. Однак перепони, переслідування січових 
товариств з боку місцевої влади, москвофілів, євреїв-лихварів, наближених 
до неї шовіністичних польських кіл тривали. Кошовий "Січі" с. Жукова, що 
на Бережанщині, де на 1910 рік було 16 "Січей", на батьківщині поета й 
письменника Богдана Лепкого, його брата січового провідника Левка 
Лепкого 24 жовтня 1909 р. повідомляв до Головного січового комітету, що 
причиною недостатнього розвитку "Січей" є "пастухи душ наших" – попи-
москвофіли, жандарми та євреї, бо "їм не до смаку січова політика". Попри 
те, як писали січовики с. Жукова, завдяки отцю Сильвестру Лепкому, 
громадському діячеві й письменнику, батькові Богдана і Левка, селяни вміли 
співати всі січові пісні, яких навчив їх покійний колишній піп села. Усі 51 
член товариства були грамотними. "Такий парох, – писали вони, – повинен 
належати до святих". Сильвестр Лепкий після закінчення духовної семінарії 
працював у с. Жукові, писав статті на теми моралі, культури і побуту. В 
нього гостювали активні діячі січового руху не лише Бережанщини, а й 
цілого краю: І. Франко, А. Чайковський, В. Стефаник, К. Трильовський та ін. 
На пам‘ятнику могили в с. Жукові написано "о. Сильвестр Лепкий (1846-
1901). Заслуженому патріотові й народному діячеві вдячний український 
народ"2. 

Члени військово-спортивного "Союзу стрільців", створеного 1910 р. у 
Львові Ю. Пілсудським і Е.Р. Смігли (вихідцем із Бережан) вдавалися до 
більш радикальних, терористичних актів у нищенні сокільських провідників, 
розправлялися з ними фізично. Як повідомляли у некролозі часопису 
"Сокільські вісти": "Трагічною смертю погиб сокільський побратим Микола 
Білозір, заступник голови "Сокола" у містечку Холоїві на Радехівщині. Був 
працьовитим солідним ремісником-кравцем. Сирота. З праці своїх рук 
отримував маму-вдову і сестру. А був дуже молодий – 21 рік – повний сил і 

                                           
1 Свобода – 1909. – 22 квітня. 
2 Трофим’як Б. Гімнастично-спортивні організації... – С. 121. 
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надії на майбутнє. Пошив сотню сокільських одностроїв, щоб його рідне 
сокільське "гніздо" на здвигах "Сокола" було найкращим. Поклав свою 
голову від злочинної руки вбивці за віддану сокільству працю. Злочинці 
гуляють по містечку, розганяють концерти, фестини, забави"1. 

За констатацією Олени Степанів-Дашкевич Львів до 1918 р. був 
колискою, центром всепольських шовіністичних, військово-спортивних 
організацій, за допомогою яких поляки планували захопити всю владу в 
Галичині. З 194,7 тис. населення Львова поляки становили 112 тис., тобто 
57 %. У цей час українців було менше 27 тис., або 12 %. Асиміляторську 
політику, місію форпосту польськості на східних "кресах" творили створені 
тут польські товариства: "Sokol", який 1909 р. налічував 20 тис. членів, Союз 
харцерів (1911) пластунів ("Harzcerstwa"), "Zwiazku Strzelcow", розгалужена 
мережа спортивно-військових клубів2. Тому не дивно, що в боротьбі за 
"столицю" чорноземного Поділля Тернопіль відсоток польського населення 
постійно зростав: із 35 тис. населення міста 5 тис. було українців, а поляків і 
євреїв до Першої світової війни було майже 80 %. У найбільшому місті 
Поділля в громадсько-економічному, політичному житті верховодили 
поляки спільно з євреями. "Дійшло до того, що в довоєнній Тернопільській 
громадській раді на 36 радників засідало 19 євреїв і всякі ухвали до їхньої 
душі та інтересів, – повідомляв у грудні 1886 р. львівський часопис 
"Правда". Польські шовіністичні кола прагнули довести світовій 
громадськості, що прадавні українські землі – східні рубежі ("креси") 
Поділля зі столицею Тернопіль – це "віднайдені польські землі"3. 

Сокільсько-січові здвиги. Українська молода національна еліта 
формувалася переважно з колишніх студентів, творчої інтелігенції, 
духовенства. Після студій у вищих школах Європи вони поверталися на 
рідну землю, озброєні вже європейським досвідом боротьби за незалежність 
держави, волю особистості. Спостерігаючи невтішний стан українства, 
невизначеність шляхів поступу, намагалися плідно використати набуті 
знання та досвід поневолених народів Європи у національно-визвольному 
русі для об‘єднання молоді та підготовки з неї духовно і тілесно здорових, 
відданих борців за національну ідею. Серед визначальних ідеологічних засад 
існуючих молодіжних об‘єднань (гімн, 10 заповідей, прапор, клятва, 
однострої) пріоритетними були велелюдні, величаві повітові, окружні, 
крайові, всеслов‘янські сокільські здвиги, до яких протягом року готувалися 
члени "гнізд". Вони, звітували перед українською громадськістю про свою 
виконану річну працю, пробуджували і повертали закостенілий, байдужий 
загал до національної свідомості та ідеї, вказували на потребу спільної 
боротьби з іншими пригнобленими народами за побудову самостійної, 
незалежної держави. 

                                           
1 Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО), ф. 231, оп. 1, спр. 956, арк. 42, 43. 
2 Степанів О. Сучасний Львів, 1943. – С. 80, 81: Teren M. Sokol Narodow Slowianskich. – 

Warszawa: Narкkadem Z.T.G. "Sokol" w Polsce. – 1933. 
3 Товариство "Міщанське Брацтво" в Тернополі. З нагоди 40-ліття його існування (1881–

1931). – Тернопіль: Накладом Товариства "Міщанське Брацтво", 1931. – С. 10, 11; ДАТО, ф. 277, 
оп. 1, спр. 185; ДАТО, ф. 231, оп. 4, спр. 1228, арк. 3-15. 
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У цьому контексті варто наголосити, що найкраща доба розвитку 
українського сокільського руху в довоєнний період настає з початку 1901 р., 
коли професор стародавніх мов та дипломований учитель фізичного 
виховання Іван Боберський приїхавши із завершенням студій у Грацу 
(Австрія), науково-педагогічних подорожей по Німеччині, Швеції, Франції, 
Чехії вступає до львівської сокільської дружини. З 1908 р. до 1918 р. 
молодого енергійного гімназійного професора, озброєного передовими 
європейськими поглядами вибирають головою старшини "Сокола–Батька". 
І. Боберський бере на себе увесь тягар праці на цій необжатій ниві, стає 
теоретичним та ідеологічним творцем, організатором Українського 
сокільства, державним і військовим провідником, ініціатором проведення 
величавих здвигів. На жаль, ця історична постать, що була й є гордістю, 
національною славою в історії української еміграції донедавна була забута, 
невизнана в національно-визвольних змаганнях українського народу. 
Завдяки І. Боберському сокільсько-січові здвиги починають проводитися з 
1902 р. по всіх повітових містах, починаючи із Стрия і завершуючи 
довоєнним "Шевченківським здвигом" у червні 1914 р. 

Перший окружний сокільсько-січовий здвиг у Тернополі (26 червня 
1910 р.). Українські сокільсько-січові здвиги, як один із вагомих чинників 
ідеології національного руху в Галичині – об'єднання та виховання в молоді 
національної свідомості, гордості та гідності, формування потужної сили 
духовно і фізично загартованих борців у добу колоніалізму за незалежність 
української державності – були започатковані й мали поширення з 1902 р. 
(м. Львів), 1906 р. (м. Стрий), 1910 р. (м. Тернопіль)1. 

У довоєнні роки (1901–1914 рр.) розпочата доба професором 
І. Боберським нечуваного злету сокільства дала галицькому українству 
щедрі плоди національного самоствердження, відчуття справжнього 
господаря на своїй прадавній землі. Свідченням тому був Перший окружний 
сокільсько-січовий Здвиг, що відбувся 26 червня 1910 р. у Тернополі. 
Церемонію "посвяти прапора після Служби Божої проводив парох 
м. Тернополя о. крилошанин В. Громницький з чотирма асистентами-
священиками. З промовами до громади виступили о. О. Світенький з 
Ладичина, посол О. Колесса (Львів), д-р Л. Цегельський – від львівських 
соколів і д-р К. Трильовський – від Січових організацій краю. 

Здвиг успішно пройшов випробування на духовне, фізичне загартування, 
моральне виховання, організованість і дисципліну. Він додав віри й сили в 
утвердженні свого національного "Я", підтвердив звільнення від віковічного 
ярма меншовартості. Вперше від часів галицько-волинських князів Данила і 
Лева твердим кроком після 600-літніх важких переживань знедоленого 
народу пройшло під супроводом 4 оркестрів вулицями Тернополя від 
Побаракової площі (військових споруд біля Старого парку) близько 2 тис. 
учасників здвигу від понад 70 товариств Тернополя, Львова, Станіславова, 
Стрия, Рогатина, Ходорова та інших міст до будинку міщанського братства. 

                                           
1 ЦДІА України у м. Львові, ф. 312, оп. 1, спр. 12, арк. 1. Історична довідка про заснування і 

діяльність тов. "Сокіл" складена С. Гайдучком. 
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На сходах сьогоднішньої філармонії стояла почесна президія не лише 
Тернополя, а й запрошених гостей зі Львова, Станіславова, Стрия, 
Дрогобича та інших міст. 

Поляки й євреї, які на той час становили більшість населення міста, 
перелякані небувалим національним видовищем, лише вигукували через 
вікна: "Rusiny ido!", не закликаючи "Гаразд!" або "Вітаємо!" Від міського 
товариства велелюдний здвиг вітали: перший голова "Сокола", адвокат, 
Станіслав Чикалюк, його заступник – відомий педагог, катехит, громадсько-
політичний діяч Микола Янович, д-р права, посол Галицького сейму, голова 
товариства "Просвіта", учасник Листопадового зриву (1918 р.) Іван Кивелюк, 
священик Михайло Постригач, гості зі Львова – відомий фольклорист, поет, 
посол австрійського парламенту від округи Теребовля–Чортків–Будзанів– 
Микулинці, член Укради ЗУНР Олександр Колесса, "Батько" довоєнного 
сокільського руху, військовий, державний діяч, член уряду ЗУНР, професор 
стародабніх мов Української академічної гімназії (УАГ) у Львові, член 
Бойової управи УСС Іван Боберський, громадсько-політичний діяч, адвокат, 
засновник Русько-української радикальної партії, січових товариств (1900 р.) 
Кирило Трильовський, громадсько-політичний, державний діяч, заступник 
голови старшини товариства "Сокіл-Батько" у Львові, майбутній дипломат, 
член уряду ЗУНР, УНР Льонгин Цегельський тощо. Християнсько-
суспільний щоденник О. Барвінського "Руслан", що виходив у Львові, з 
нагоди величавого здвигу наголошував (1910, 28 червня): "Тернопільська 
Русь, а передовсім "Соколи", можуть бути задоволені з вчорашнього 
сокільського свята, яке піднесло на дусі Русинів і виказало значне 
усвідомлення серед селянства..." Адже за сім років з часу заснування 
товариства (1903-1910) у 12 повітах Тернопілля "Сокіл–Батько" уже 
об'єднував 208 сільських і міських сокільських "гнізд", а на теренах краю 
напередодні Першої світової війни – 70 тис. соколів і січовиків1.  

Перший окружний сокільсько-січовий здвиг значно зворушив українців, 
був відомою спробою здобуття українського міста, повернення сотень 
сполонізованих родин до своєї національності. В маршируванні сокільсько-
січових колон вони (українці) побачили рушійну національну силу, що 
почала охоплювати найширші маси народу й відроджувати історичне 
коріння нації. Адже на прапорі товариства, який у першому ряді здвигу ніс 
хорунжий, з одного боку, на синьому тлі був зображений золотий Лев, що 
спирається на скалу, з підписом: "Де сила, там воля! Все вперед!", з другого 
боку – сріблястий св. архістратиг Михаїл на малиновому полі зі словами 
Т. Шевченка "Борітеся – поборете!" 

Успіху славного історичного здвигу передувала велика попередня 
організаційна, агітаційно-пропагандистська робота старшини 
тернопільського "Сокола", очолювана професором математики і фізики 
Української гімназії в Тернополі Іваном Дигдалевичем. Ще за десять днів 
(15 червня 1910 р.) до початку Здвигу на будинках великих міст і містечок 

                                           
1 ЦДІА України у Львові, ф. 312, оп. 1, спр. 36, арк. 3-5; спр. 34, арк. 41; Сокільські Вісти. – 

1933. – вересень, жовтень. 



 
Україна – історія 

 

 205

Галицького краю – Львова, Станіславова, Стрия, Коломиї, Дрогобича, 
Золочева, Ходорова, Рогатина тощо. були розклеєні великі афіші. З них 
старшина "Сокола" закликала українську спільноту взяти участь не лише у 
святі Тернопільської Руси, а цілого нашого Краю, щоб "...показати свою 
силу і своїм, і чужим... Станьмо всі в однім ряді без різниці стану, віку, статі, 
бо в злуці сила. Столиця українського Поділля кличе нас до себе, ...щоб 
масою організованих рядів показати ворогам, що не дамо видерти собі з рук 
кров'ю зрошених окраїн нашої прадавньої землі. Відмова – непростимий 
народний гріх... Українці! Покажіть перед світом, що солідаризуєтеся з 
нами..." – закликалося з відозви1. 

Окружний сокільсько-січовий здвиг завершився спільним обідом на 200 
осіб у павільйоні Старого парку, т.з. "Побаракової площі", де було 
виголошено чимало тостів, історичних доленосних думок, пропозицій. Серед 
них визначальними були виступи послів К. Трильовського і Л. Цегельського 
– провідників двох потужних масових конкуруючих організацій, що, за 
словами К. Трильовського, мають іти, хоч різними шляхами, до спільної 
мети на користь народній справі. Д-р Л. Цегельський підніс клич злуки і 
злиття двох організацій в одну сильну національну армію під спільним 
малиновим стягом. "Тому неділимою має бути організація молодечих, 
боєвих сил народу, – закликав місто голова старшини "Сокола-Батька" д-р 
Л. Цегельський, – і ця злука стає нині загальним національним постулатом, 
бо всім верствам нашого народу потрібна наша національна незалежність"2. 

На превеликий жаль, доленосний історичний заклик, пропозиція злуки 
потужних молодіжних сил напередодні Першої світової, українсько-
польської війни, Листопадового зриву 1918–1919 р. не отримала 
позитивного відгуку провідника сокільства в надміру амбіційного "Січового 
Батька", що започаткувало невдачі, прорахунки у національно-визвольних 
змаганнях українського народу (1914–1919 рр.), Українській революції 
(1919–1923 рр.). 

З погляду 100-літньої історичної ретроспективи ми спостерігаємо майже 
аналогічний розбрат і в наше багатопартійне невизначене сьогодення в 
боротьбі за Українську державу. 

Варто зазначити, що через 2 роки (28 червня – 1 липня 1912 р.) озброєний 
загін українських соколів (39 чол.) галицького краю у складі якої було 5 
українців з підмосковської України (у т.ч. М. Міхновський, І. Луценко, 
Г. Мазуркевич тощо) взяв участь у VI Всеслов’янському сокільському 
здвигу у Празі. Очолювали делегацію д-р Л. Цегельський, д-р М. Волошин, 
професори І. Боберський та С. Гайдучок. Українські соколи, за відгуками 
кореспондентів, визначилися найкращими одностроями й були найбільш 
дисциплінованими. У загальному сокільському поході, що проходила 
вулицями Праги, вони насамперед звернули на себе увагу сокільським 
оркестром. В тогочасній пресі були вміщені фотоілюстрації, чисельні 
репортажі. Як вияснилося, цей оркестр був з м. Бережан, і з великим успіхом 

                                           
1 Діло. – 1910. – 28 червня; ЦДІА України у м. Львові, ф. 312, оп. 1, спр. 687, арк. 30, 31, 37. 
2 Діло. – 1910. – 28 червня. 
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виконував сокільський гімн. Музика гімну зробила у Празі надзвичайно 
приємне враження. Він був єдиним сокільським маршем, який запозичили 
чеські та делегації народів інших сокільських організацій. Лише польські 
соколи грали австрійський військовий марш1. 

Таким чином, розкриваючи історичний процес поступу українства в 
імперську добу в умовах бездержавності, духовного і тілесного закостеніння, 
закріпачення, психологічного рабства, алкоголізму, морального 
спустошення, робилася спроба віднайти шляхи, методи, засоби та стан 
українського народу щоб відвернути, знешкодити цей трагічний стан 
українського народу, скерувати його розвиток за визнаним уже 
європейським, демократичним, національним руслом з метою підготовки до 
майбутніх визвольних змагань. 

Не випадково для дослідження цього процесу було вибрано сокільсько-
січовий рух, який у Європі (Чехія) вже існував майже 40 років, а полум’я 
національно-визвольної боротьби перекинулося на терени Східної Галичини, 
де поширилося до Першої світової війни надзвичайно швидко. 

Провідниками сокільських, січових товариств стали переважно колишні 
студенти краю, які закінчили навчання у вищих школах Європи і 
повернулися на рідні землі. Вони, використовуючи чеський досвід, 
врахували, в першу чергу, національні умови, традиції, надали 
пріоритетного значення просвітньо-фаховому, національному вихованню. 

Сокільсько-січові здвиги, започатковані на землях Західної України в 
перші роки ХХ ст., відіграли в цьому контексті вагому роль щодо стимулу 
діяльності сокільських "гнізд", січових товариств, гармонійного виховання, 
організації та об’єднання молодого покоління, незалежно від соціального 
стану, консолідації української нації Заходу і Сходу України та визнання 
українства (поряд з іншими народами Європи) на міжнародній арені. 

Досвід минулого українського народу, його окремі аспекти традицій 
варто було б використати в сучасних умовах при формуванні національної 
освітньої програми, молодіжної політики, реформуванні Збройних сил 
України, спорту, вихованні повноцінного громадянина держави. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Цегельський Юрій, Михайло. Зага роду... – С. 350, 351. 
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Ковальчук М.А. (Київ) 

 
ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1917 р. У КИЄВІ 

 
На підставі архівних документів, спогадів сучасників і матеріалів преси 

реконструйовано перебіг Лютневої революції в Києві, висвітлено характер 
революційних перетворень, що відбувалися в столиці України в березні 
1917 р. 

 

Події Лютневої революції 1917 р. на теренах України поки що не 
знайшли належного висвітлення у сучасній історіографії. За радянських 
часів історики фактично змушені були оминати увагою цю тему, цілковито 
зосередившись на дослідженні пізнішого періоду, пов’язаного з 
утвердженням при владі в Україні більшовиків1. Проте й сьогодні в 
історичній літературі відсутнє узагальнююче, цілісне дослідження з історії 
Лютневої революції в Україні, бракує навіть розвідок про перебіг 
революційних подій на місцях. Зокрема, в наукових працях доволі 
фрагментарно відображено перебіг Лютневої революції в Києві, столиці 
українських губерній (у березні 1917 р. Київ був найбільшим 
адміністративним центром у регіоні, з населенням понад 460 тис. осіб). В 
узагальнюючих нарисах з історії української революції часів Центральної 
ради2, а також у розвідках, присвячених національному рухові в 1917 р.3, 
лютнево-березневі події в Києві розглядаються досить побіжно й 
схематично. Лише обставини заснування в Києві в середині березня 1917 р. 
Української Центральної ради повніше відображені в історіографії4. Проте 
від характеру зміни влади в Києві у березні 1917 р. у багатьох відношеннях і 
залежав перебіг революційних подій в Україні загалом. Тож виходячи з 
потреби всебічного вивчення революційно-демократичних перетворень 
1917 р. в Україні, ми спробували відтворити перебіг Лютневої революції в 
українській столиці. Спираючись на архівні документи, спогади сучасників 
та матеріали тогочасної преси, ми прагнули не лише реконструювати перебіг 
подій у Києві в дні революції, а й проаналізувати їх характер та визначити 
вплив на розгортання українського національно-визвольного руху загалом.  
                                           

1 Наприкінці 1980-х рр. окремі радянські дослідники констатували, що проблематика 
Лютневої революції в Україні не отримала належного висвітлення у радянській історіографії  
(Историография истории Украинской ССР / Под ред. И. Хмель, Н. Варварцева и др. – К.: 
Наукова думка, 1986. – С. 220). 

2 Гамрецкий Ю. Украинская Центральная рада в 1917 году // Общественные организации в 
политической системе России 1917 – 1918 гг. – М., 1992. – С. 105-112; Копиленко О. “Сто днів” 
Центральної ради. – К.: Україна, 1992. – 204 с.; Верстюк В. Українська революція: доба 
Центральної ради // Український історичний журнал. – 1995. – № 2. – С. 65-78; Його ж. 
Українська Центральна рада. Навч. посіб. – К., 1997. – 237 с.; Логвиненко И. Политическая 
деятельность Украинской Центральной рады. – Глобино: Полиграфсервис, 2000. – 96 с., та ін. 

3 Верстюк В. Український національно-визвольний рух (березень – листопад 1917 р.) // 
Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 63-81. 

4 Див.: Верстюк В. Українська Центральна рада: період становлення // Український 
історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 23-46; Турченко Ф. Утворення Української Центральної 
ради: джерела та їх інтерпретація // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 63-77. 
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Неспроможність царської адміністрації здійснювати ефективне 
управління в умовах війни призвела взимку 1916-1917 рр. до серйозної 
паливно-продовольчої кризи в багатьох містах Російської імперії. 8 березня 
1917 р.1 у Петрограді робітники на знак протесту проти нестачі продуктів 
влаштували мітинги й демонстрації, що наступного дня переросли в 
справжні вуличні сутички з поліцією. 12 березня Державна дума, в 
середовищі якої панували опозиційні до царату настрої, виділила зі свого 
складу Тимчасовий комітет на чолі з М. Родзянком, на який покладалося 
виконання функцій кабінету міністрів2. Майже одночасно, 12 – 13 березня 
1917 р., у Петрограді виникла Рада робітничих і солдатських депутатів. 15 
березня Тимчасовий комітет та Рада робітничих і солдатських депутатів 
оголосили про створення Тимчасового уряду Росії, ключові міністерські 
портфелі в якому одержали відомі своєю критикою царського режиму 
думські політики – члени партій конституційних демократів та октябристів3. 
Того ж дня цар Микола ІІ підписав маніфест про зречення від трону, 
надавши Державній думі виключне право встановлювати новий 
конституційний лад у Росії та визначати місце монархії в ньому4. Царське 
самодержавство фактично припинило існування.  

Першим містом в імперії, яке підтримало революцію, стала Москва, у 
якій вже з 13 березня відбувалися страйки та маніфестації. Наступного дня 
мітинги на підтримку петроградських подій пройшли в Твері, Нижньому 
Новгороді, Самарі, Саратові5. Після цього революційні маніфестації 
прокотилися багатьма іншими містами імперії Романових. 

Перші звістки про Лютневу революцію надійшли до Києва вже, власне, 
після того, як російська столиця опинилася в роках повсталих. Так, 8 березня 
1917 р. популярний російський часопис „Киевлянин” ще нічого не писав про 
страйки в Петрограді. Читачі мали змогу довідатися про військові успіхи 
російської армії на Кавказькому фронті, церемонію інавгурації переобраного 
президента США В. Вільсона, загострення національно-визвольної боротьби 
в Ірландії – та тільки не про події в імперській столиці. Те ж саме 
спостерігалося й наступного дня. Лише 10 березня з’явилися перші газетні 
повідомлення про заворушення в Петрограді6. З дещо ширшої інформації, 
надрукованої у київській пресі 13 березня, вже можна було здогадатися, що 
йдеться про щось значно більше, ніж звичайні хвилювання серед населення7. 

У вівторок 13 березня 1917 р. член Державної думи Бубліков, 
призначений Тимчасовим комітетом комісаром до міністерства шляхів 
сполучень, телеграфував до Києва начальнику Південно-Західної залізниці 
Шуберському про те, що Держдума взяла до своїх рук владу. Шуберський 

                                           
1 Тут і далі усі дати подано за новим стилем. 
2 Большевизация петроградского гарнизона в 1917 г. Сборник документов. – Л., 1932. – 

С. VI; Милюков П. История второй русской революции. – Минск: Харвест, 2002. – С. 37. 
3 Милюков П. История второй русской революции. – С. 40-41. 
4 Пайпс Р. Русская революция. – М.: Захаров, 2005. – Кн. 1: Агония старого режима 1905-

1917. – С. 420. 
5 Там само. – С. 438. 
6 События дня // Киевлянин. – 1917. – № 56. – 25 февраля. – С. 3. 
7 Вести и слухи // Киевлянин. – 1917. – № 59. – 28 февраля. – С. 3. 
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того ж дня поінформував про зміст телеграми співробітників підлеглого 
йому залізничного відомства, після чого телеграма Бублікова відразу 
з’явилася у київських часописах1. “Телеграма ця зі швидкістю електричної 
іскри поширювалася по місту. Всі були цього вечора на телефоні, читаючи, 
слухаючи, перечитуючи і перепитуючи... – згадував сучасник. – Всі у ці дні 
чекали новин, прагнули дізнатись подробиць. Отримувані в редакціях 
часописів телеграми переписувались і поширювались по місту – найчастіше 
в переплутаному і малозрозумілому вигляді. А вранці ми вибігали на 
вулицю й годинами простоювали в чергах біля газетних кіосків”2. 

Оскільки головний начальник Київського військового округу генерал 
Ходорович та комендант Києва генерал Медер затримували будь-які 
телеграфні повідомлення з Петрограда про революцію, кияни за браком 
інформації жили у ці дні найсуперечливішими чутками3. Однак це поки що 
не порушувало їх звичного життя. 14 березня у Маріїнському палаці в 
присутності матері-імператриці Марії Федорівни відбулася урочиста 
панахида за царем Олександром ІІ. Того ж дня міський голова Ф. Бурчак 
нарешті одержав від Тимчасового комітету коротку телеграму з 
повідомленням про створення нового уряду. З ініціативи Бурчака ввечері 14 
березня в міській управі відбулися збори представників київських 
громадських організацій (міська управа, губернська й повітова земські 
управи, фронтові та губернські комітети Всеросійського земського союзу й 
Всеросійського союзу міст), на яких міський голова офіційно повідомив 
присутніх про зміну влади.  

Звістку про повалення самодержавного царського режиму київські земці 
й громадські діячі сприйняли з піднесенням. Було вирішено негайно 
приступити до створення організації, яка б підтримувала й охороняла спокій 
й лад у Києві. Пізно ввечері 14 березня було скликано більш багатолюдні 
збори за участю представників київських громадських, національних, 
робітничих та студентських організацій. Їх учасники заслухали телеграму 
голови Державної думи на ім`я Ф. Бурчака й ухвалили текст звернення до 
населення з закликом визнати і підтримати нову владу, зберігаючи у місті 
спокій і правопорядок4. Текст відозви було негайно представлено на розгляд 
генералу Ходоровичу, проте останній дозволив її до друку лише ввечері 15 
березня, після одержання остаточних звісток про утворення Тимчасового 
уряду й зречення царя. Військова цензура викреслила з тексту відозви все, 
що стосувалося участі військових частин у революційному русі.  

Питання про організацію в місті нової влади розглядалося і на наступних 
зборах київських громадських організацій. Нарешті, 16 березня було 
остаточно сконструйовано виконавчий комітет Ради об’єднаних громадських 

                                           
1 Начальнику Юго-Западных железных дорог Шуберскому // Киевлянин. – 1917. – № 62. – 3 

марта. – С. 2. 
2 Гольденвейзер А. Из киевских воспоминаний // Архив русской революции. – М.: Терра, 

1991. – Т. 6. – С. 162. 
3 Государственный Архив Российской Федерации (далі – ГАРФ), ф. 1788, оп. 2, д. 105, л. 3, 

4, 15. 
4 ГАРФ, ф. 1788, оп. 2, д. 105, л. 15; Воззвание общественного комитета // Киевлянин. –

1917. – № 62. – 3 марта. – С. 2. 
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організацій у складі 16 чоловік. Головою комітету став товариш міського 
голови М. Страдомський, членами – М. Суковкін (київська губернська 
земська управа), Ф. Штейнгель (фронтовий комітет Всеросійського союзу 
міст), С. Шликевич (комітет Південно-Західного фронту Всеросійського 
земського союзу), А. Ніковський (Товариство українських поступовців), 
М. Фрумін (єврейські організації) тощо. Виконавчий комітет ухвалив 
рішення всебічно координувати свою діяльність з діями петроградського 
Тимчасового уряду. Зрозуміло, що його найактуальнішим завданням стало 
підпорядкування собі цивільної влади в місті. На щастя, київський 
губернатор граф Ігнатьєв не виявляв намірів протидіяти новій владі. Без 
будь-яких перешкод з його боку виконавчий комітет призначив зі свого 
складу комісарів до всіх розташованих у Києві адміністративних установ для 
нагляду за їх діяльністю. Так, комісаром при губернській управі було 
призначено досвідченого земського діяча М. Суковкіна, при військовій 
комендатурі міста – відставного полковника й старого революціонера 
К. Оберучева, при міській поліції – самого міського голову Ф. Бурчака1. 

Мешканці Києва, попри викликане звістками про революцію загальне 
піднесення, зберігали лад і спокій у місті. Київська міська дума надіслала 
вітання новій владі2. 16 березня київський губернатор телеграфував до 
міністерства внутрішніх справ у Петрограді: “У Києві... до цього часу спокій 
не порушувався. Населення спокійне. Робітники продовжують свою працю. 
[На] зборах представників громадських [і] професійних, робітничих 
організацій, що відбулися першого березня (14 березня з а новим стилем – 
М.К.) [в] міській думі, вироблено відозву [до] населення з закликом 
зберігати спокій. Її опубліковано сьогодні разом з оголошенням головного 
начальника військового округу. [На] сходинах [у] вищих навчальних 
закладах також винесено резолюції зберігати спокій”3.  

Не лише інтелігенція й службовці, а й київський пролетаріат жваво 
відреагував на революційні події. Як і в Петрограді, у Києві також виникла 
міська Рада робітничих депутатів. На її установчих зборах, що відбулися 17 
березня, були присутніми 230 делегатів від робітничих колективів 80 
київських фабрик, заводів та майстерень. Переважна більшість з них була 
(або ж щойно стала) російськими соціал-демократами (меншовиками) та 
соціалістами-революціонерами. Російські есдеки мали вирішальний вплив і у 
виконавчому комітеті ради4. Київська рада робітничих депутатів, очолена 
російським есером П. Незлобіним, діяла як представницький орган 
київського пролетаріату і як така відразу ж делегувала своїх представників 
до виконавчого комітету ради об’єднаних громадських організацій.   

Для української громади Києва звістка про події в Петрограді стала 
цілковитою несподіванкою. На цей час з українських організацій у місті 

                                           
1 ГАРФ, ф. 1788, оп. 2, д. 105, л. 16; Совет общественных организаций // Киевлянин. – 1917. 

– № 64. – 5 марта. – С. 1. 
2 Городская дума // Киевлянин. – 1917. – № 63. – 4 марта. – С. 2. 
3 ГАРФ, ф. 1788, оп. 2, д. 105, л. 2. 
4 1917 год на Киевщине. Хроника событий. – Х.: Госиздат, 1928. – С. 5; Бурджалов Э. 

Вторая русская революция. – М.: Наука, 1971. – С. 242. 
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існував лише центральний осередок Товариства українських поступовців 
(ТУП). Київську організацію УСДРП російська поліція розгромила ще в 
роки війни. Української преси також фактично не існувало, діяло лише 
кілька українських видавництв, з яких найбільшим був „Час”. 
Напівлегально, у непримітному помешканні на вулиці Пушкінській існував 
український клуб „Родина”, утримували його співробітники „Часу”.  

До Ради ТУПу входили знані українські громадські діячі, у своїй 
переважній більшості публіцисти, педагоги, науковці й мистецтвознавці 
(Ф. Матушевський, С. Єфремов, Д. Дорошенко, А. Ніковський, 
Є. Чикаленко, Л. Старицька-Черняхівська, В. Прокопович, А. В’язлов, 
О. Андрієвський, А. Вілінський). Засідання Ради ТУПу часто відвідувала й 
дружина висланого царською владою ще у 1914 р. до Москви визначного 
українського історика й громадсько-політичного діяча, почесного члена 
ТУПу професора М. Грушевського. Тісний контакт з проводом ТУПу 
підтримувало також керівництво видавництва „Час” (В. Королів-Старий, 
В. Петрушевський, М. Синицький). Однак внаслідок ліквідації царатом у 
роки війни українських культурно-просвітницьких організацій діяльність 
ТУПу на цей час переживала цілковитий занепад. Члени Товариства лише 
час від часу, зазвичай у неповному складі, збиралися в українському клубі 
для обговорення різних політичних новин. 11 березня 1917 р. у клубі 
відбулися невеличкі збори з нагоди Шевченківського свята. У київській 
пресі вже були згадки про заворушення в Петрограді, тож дехто з учасників 
зборів цілком слушно розцінив це як наближення важливих подій. Так, 
відома українська письменниця Л. Старицька-Черняхівська звернула увагу 
присутніх на те, що „не раз серед повної тиші і мовчання надходять зміни, 
до котрих завсіди треба бути готовим”1. Під впливом подібних настроїв 
негайно було здійснено збір коштів на „національний фонд”, а в самому 
клубі встановлено громадське чергування, щоб постійно перебувати у курсі 
подій.  

Першим про переворот у Петрограді дізнався М. Синицький, один із 
засновників „Часу” і невтомний керівник українського клубу. У ніч на 13 
березня, одержавши звістки про створення Тимчасового комітету Державної 
думи, М. Синицький вже телефонував редактору видавництва В. Короліву-
Старому зі свіжими новинами про петроградські події. “А за годину, й за дві 
знову й знову деренчав дзвінок мого телефону, – згадував В. Королів-
Старий. –  Синицький не лише переказував свіжі новини, а вже проектував, 
радився, комбінував”2. Становище у Петрограді ще деякий час лишалося 
нез’ясованим і хіба що поява наступного дня у пресі згаданої вже телеграми 
Бублікова могла свідчити, що революція перемагає.     

14 березня М. Синицький побував у видавництві „Час”, в українському 
клубі, на квартирі декого з керівників ТУПу. Всюди він намагався 
переконати співрозмовників, що українська громадськість має якомога 
швидше створити організацію для керівництва українським рухом у нових, 

                                           
1 Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. – № 8. – С. 128. 
2 Королів-Старий В. “Центральна рада” (згадка) // Тризуб. – 1927. – Ч. 16 (74). – С. 21. 
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революційних умовах (чого не було зроблено під час першої російської 
революції 1905 – 1907 рр.). Проте жодних офіційних відомостей про падіння 
царату ще не було, ситуація виглядала досить невизначеною й представники 
українського громадянства не виявляли надмірного бажання переходити від 
висловів співчуття до конкретних дій. На нараду ТУПу, скликану ввечері 14 
березня на квартирі у Є. Чикаленка, прийшло лише 27 чоловік. Після цього 
Товариство за пропозицією М. Синицького й В. Короліва-Старого перенесло 
свої засідання до українського клубу, звідки було значно легше тримати 
зв’язок з громадськістю. До „Родини” за інформацією й свіжими новинами 
стікалося у ці дні чимало українців – як киян, так і тих, хто випадково 
опинився в Києві. Та навіть після одержання 15 березня звісток про 
утворення Тимчасового уряду й зречення Миколи ІІ керівництво ТУПу, 
схоже, було зовсім не впевнене в перемозі революції. Старше покоління 
українського громадянства (головним чином і представлене у Товаристві) 
схилялося загалом до вичікувальної позиції – надто свіжими були в його 
пам’яті гоніння царського режиму на українство після 1905 р.  

У Києві в ці дні відбувалися також збори в середовищі української 
молоді – студентів, юнкерів та старшин. Порівняно зі старшим 
громадянством, настрої й гасла, які тут лунали, були значно 
радикальнішими. Так, 16 березня на українському студентському вічі після 
одностайних заяв про підтримку революції патріотично налаштована 
частина молоді під обурливі вигуки прихильників соціалістичних ідеалів 
заспівала національний гімн „Ще не вмерла Україна”1. Лунали також 
заклики приступати до заснування національного центру та формування 
українського війська. Проте подібні збори проходили стихійно й 
неорганізовано, не виливаючись у цілеспрямовану політичну акцію.  

Між тим, поки Товариство українських поступовців продовжувало 
радитися, російські громадські організації Києва, як уже згадувалося, 
створили 16 березня власну Раду та її виконавчий комітет, що мав перебрати 
до своїх рук владу у місті. Від ТУПу до складу Ради об’єднаних громадських 
організацій увійшов А. Ніковський, до членства в Раді було запрошено 
також і С. Єфремова, який, проте, до її складу так і не увійшов. Отже, на той 
час як у Києві постали загальноросійські революційні організації, українське 
громадянство так і не спромоглось утворити власний керівний центр. Цей 
тривожний симптом став для найактивніших представників українства 
вирішальним стимулом до негайних дій. 

Ввечері 16 березня, у спорожнілому після безплідних нарад приміщенні 
українського клубу, М. Синицькому спало на думку „заочно” повідомити 
громадськість про організацію українського керівного осередку2. Оскільки ж 
української преси не існувало, повідомлення було вирішено розмістити в 
“Киевской Мысли”. Варіантів назви для створеного на папері осередку 
національного руху було декілька: “Об’єднання українських громадських 
організацій”, “Центральне українське об`єднання”, “Центральна Українська 

                                           
1 Євтимович В. Військо йде. Уривок зі спогадів про березень 1917 р. в Києві. – Львів, 1937. 

– С. 38. 
2 Королів-Старий В. “Центральна рада” (згадка) // Тризуб. – 1927. – Ч. 16 (74). – С. 22. 
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рада”... Зрештою, зупинилися на останній назві, яка найбільше припала до 
вподоби присутнім1.  

Вранці суботнього дня 17 березня 1917 р. кияни зі шпальт „Киевской 
Мысли” довідалися, що, виявляється, минулого вечора відбулися збори 
близько 100 представників українських організацій з Києва та провінції, які 
прийняли назву Центральної ради, одностайно ухвалили вітати Тимчасовий 
уряд, усіляко підтримувати нову владу, вжити невідкладних заходів для 
відновлення української преси, клопотатися перед Тимчасовим урядом щодо 
задоволення нагальних потреб українського народу2.  

Після появи в пресі повідомлення про створення Центральної ради не 
лише тупівці, а й чимало інших заслужених представників українського 
громадянства прийшли до українського клубу за інформацією. До вечора 17 
березня в приміщенні клубу зібралося багатолюдне засідання, на якому було 
представлене переважно старше покоління українства. Фіктивність газетного 
повідомлення з`ясувалася досить швидко, але було зрозуміло, що після 
виявленої М. Синицьким „ініціативи” відступати вже було неможливо. 
С. Єфремов зачитав присутнім новини про останні події – зречення великого 
князя Михайла Олександровича, утворення Тимчасового уряду та створення 
органів нової революційної влади на місцях3. Учасники засідання прийняли 
рішення про заснування на базі ТУПу Української Центральної ради для 
керівництва національним рухом. Тим самим фактично було санкціоновано 
дії М. Синицького. “Управа ТУПу, активні громадські діячі та, мовляв, 
українські нотаблі сиділи в тій маленькій наріжній кімнатці, де стояла 
машинка Синицького, й обмірковували ближчі кроки, – згадував В. Королів-
Старий. – Синицький уже засадив когось за машинку й напівголосно 
диктував черговий комунікат...”4 Було вирішено виділити зі складу Ради 
ТУПу секретарів з різних галузей діяльності, скликати найближчим часом 
всеукраїнський з`їзд Товариства та Український Національний конгрес, 
відновити роботу закритої царською владою мережі “Просвіти” та відродити 
видання популярного українського часопису “Рада”5. Збори також ухвалили 
відправити голові Тимчасового уряду князю Г. Львову й міністру юстиції 
О. Керенському вітальні телеграми з висловами надії, що у вільній Росії буде 
задоволено всі національні потреби й прагнення українського народу. 

Проте як виявилося, не всі українські політичні угруповання були готові 
погодитися з монополією ТУПу на керівництво національним рухом. На 
наступне засідання тупівської Ради з’явилися представники кількох 
українських соціалістичних організацій – відомий літературознавець і поет, а 

                                           
1 Там само. – С. 23. Версію про те, що Центральну раду начебто заснували українські 

самостійники, переконливо спростовують сучасні дослідження (див. наприклад: Верстюк В. 
Українська Центральна рада: період становлення // Український історичний журнал. – 2007. – 
№ 2. – С. 24). 

2 Українська Центральна рада. Документи і матеріали: У 2-х т. – К.: Наукова думка, 1996. – 
Т. 1. – С. 37. 

3 Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. – № 8. – С. 129. 
4 Королів-Старий В. “Центральна рада” (згадка) // Тризуб. – 1927. – Ч. 16 (74). – С. 23. 
5 Чикаленко Є. Щоденник. – К.: Темпора, 2004. – Т. 1. – С. 367; Українська Центральна рада. 

– Т. 1. – С. 37-38. 
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в минулому член УСДРП І. Стешенко, син визначного українського 
історика, мистецтвознавець і один з лідерів розгромленої царською поліцією 
УСДРП Д. Антонович, а також ветеринарний лікар і член українського 
кооперативного руху, представник „групи соціалістів-самостійників” 
О. Степаненко. Вони заявили рішучий протест проти монополії ТУПу на 
провідну роль в українському русі й зажадали для своїх організацій рівного з 
Товариством представництва у Центральній раді. У відповідь тупівці 
висловили сумнів щодо існування у Києві після репресій останніх років 
українських соціалістичних організацій – тим більше, що всі троє навіть не 
змогли відразу перерахувати їх назви (Д. Антонович „відшукав” аж 13 
професійних і інших українських організацій Києва соціал-демократичного 
спрямування, включно з... церковним хором)1.  

Марно члени Ради ТУПу доводили, що їх організація є понадпартійною і 
до складу її громад на місцях входять і соціалісти. Д. Антонович, 
І. Стешенко й О. Степаненко в ультимативній формі заявили, що вони також 
є делегатами від всеукраїнських соціалістичних організацій, які у разі 
відмови виконати їхні вимоги створять свою власну Центральну раду. Як 
згадував Є. Чикаленко, Рада Товариства, щоб “не розбивати сил і не 
витворювати двох центрів”, вирішила прийняти вимоги соціалістів і 
включити їхніх представників до складу Центральної ради2.  

Головою новоствореної національної організації було заочно обрано 
професора М. Грушевського, який все ще перебував на засланні в Москві. 
Саме ця людина, як згадував Є. Чикаленко, в українських колах вважалася 
“некоронованим королем України” – провідним громадсько-політичним 
діячем, здатним об`єднати українське громадянство в боротьбі за здобуття 
своїх національних прав3. Окрім цього, тупівці сподівалися, що 
М. Грушевський „поставить на місце” молодих українських соціалістів4. 

18 березня 1917 р. С. Єфремов, Ф. Матушевський та Є. Чикаленко за 
дорученням Ради ТУПу надіслали Тимчасовому уряду вітання, у якому 
висловили впевненість, що “справедливі вимоги українського народу та його 
демократичної інтелігенції буде цілковито задоволено”5. Вже 21 березня 
Товариство українських поступовців звернулося до українського громадянства з 
закликом організуватися для підтримки нового ладу, створювати “Просвіти”, 
українські школи, робити внески до національного фонду, підтримувати 
українську пресу й готуватися до Російських Установчих зборів, що вирішать 
долю української автономії6. Аналогічного змісту була й перша відозва до 

                                           
1 Чикаленко Є. Щоденник. – Т. 1. – С. 367; Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. – № 8. – 

С. 129; Антонович Д. Довкола засновин Центральної ради // Діло. – 1937. – 27 березня. – С. 2-3. 
2 Чикаленко Є. Щоденник. – Т. 1. – С. 368; Антонович Д. Довкола засновин Центральної 

ради // Діло. –1937. – 27 березня. – С. 2-3. 
3 Чикаленко Є. Щоденник. – Т. 1. – С. 367. 
4 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле (1914-1920). – Мюнхен: Українське 

видавництво, 1969. – С. 86; Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. – № 8. – С. 129. 
5 Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року. Документи і 

матеріали. – К.: Видавництво ім. О. Теліги, 2003. – С. 37; ГАРФ, ф. 1778, оп. 1, д. 94, л. 90. 
6 Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року. – С. 44-45; 

Велика українська революція (Матеріяли до історії відновлення української державности). 
Календар історичних подій за лютий 1917 року – березень 1918 року. – Нью-Йорк, 1967. – С. 8. 
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українського народу Центральної ради, що з`явилася  22 березня 1917 р. 
Новостворений керівний орган українського руху закликав народні маси 
дотримуватися спокою, гуртуватися в політичні товариства, українські 
культурно-просвітницькі, економічні організації і “спокійно, але рішуче” 
вимагати від нового російського уряду задоволення національних потреб 
українського народу – надання Україні автономії. “Уперше, Український 
тридцятип`ятимільйонний народе, ти будеш мати змогу сам за себе сказати, хто 
ти і як хочеш жити, як окрема нація. З цього часу в дружній сім`ї вільних народів 
могутньою рукою зачнеш сам собі кувати кращу долю”1. Саме у боротьбі за 
національно-територіальну автономію України Центральна рада й вбачала 
головний сенс своєї діяльності. 

Тим часом виконавчий комітет київської ради об’єднаних громадських 
організацій остаточно перебрав до своїх рук адміністративну владу у Києві. 
„Вся влада має належати Виконавчому комітету, – йшлося у відозві комітету 
до населення Києва 18 березня 1917 р. – Ніхто без нього не може віддавати 
розпоряджень у справах охорони громадського спокою у місті, ніхто не має 
ні формального, ні морального права закликати до будь-яких виступів і 
активних дій без відома і згоди Виконавчого комітету”2. Київський 
поліцмейстер, посилаючись на розпорядження Тимчасового уряду, оголосив, 
що поліція переходить у розпорядження міського самоуправління і наказав 
своїм підлеглим „залишатися на своїх місцях і виконувати свої обов’язки”3. 
Активно відбувалася й організація студентської та робітничої міліції, що 
мала стати головною опорою нової влади.   

У ці дні до Маріїнського палацу, де розмістився київський виконавчий 
комітет ради об’єднаних громадських організацій, безперервним потоком 
йшли делегації з привітаннями від найрізноманітніших організацій та 
установ. “Київський “виконавчий комітет” буквально перебував в облозі 
усіма бажаючими його привітати, – згадував очевидець. – Особливо цікаво 
було спостерігати, як найбільш благонадійні урядові установи – губернське 
правління, консисторія, суд, навчальний округ тощо – одна за одною 
знаходили у своєму середовищі свого самого ліберального, а відтак і 
найбільш затертого члена і його вустами висловлювали перед виконавчим 
комітетом своє захоплення з приводу перевороту”4.  

18 березня голова київського виконавчого комітету М. Страдомський 
повідомив телеграмою голові Тимчасового уряду князю Г. Львову, що 
єдиною владою у Києві є відтепер Рада громадських організацій, Рада 
робітничих депутатів та коаліційна рада студентства. “Студенти, робітники 
виявляють нам цілковите сприяння. Дуже необхідно, щоб усі розпорядження 
виходили разом від влади і виконавчого комітету...” – зазначив 
М. Страдомський5. 19 березня з Петрограда наспіло розпорядження 

                                           
1 Українська Центральна рада. – Т. 1. – С. 38. 
2 От исполнительного комитета совета объединенных общественных организаций г. Киева // 

Киевлянин. – 1917. – № 65. – 6 марта. – С. 3. 
3 Бурджалов Э. Вторая русская революция. – С. 242. 
4 Гольденвейзер А. Из киевских воспоминаний // Архив русской революции. – М.: Терра, 

1991. – Т. 6. – С. 166. 
5 ГАРФ, ф. 1788, оп. 2, д. 105, л. 5-6. 
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Тимчасового уряду про тимчасове усунення з посад усіх імперських 
губернаторів та віце-губернаторів. Управління губернією переходило до 
голови губернської земської управи, що мав діяти як комісар Тимчасового 
уряду. Того ж дня голова київської губернської земської управи М. Суковкін 
прийняв на себе нові обов’язки1. Своїм помічником з адміністративної 
частини він призначив одного з чільних співробітників київського комітету 
Всеросійського союзу міст й відомого українського громадського діяча 
Д. Дорошенка. 

У понеділок 19 березня 1917 р. у Києві, на майдані перед міською думою 
відбувся грандіозний військовий парад частин залоги на честь Тимчасового 
уряду. З балкону думи парад приймали члени київського виконавчого 
комітету на чолі зі М. Страдомським. Головний начальник КВО генерал 
М. Ходорович та начальник штабу генерал М. Брєдов також були присутні 
на параді (за висловом газетних кореспондентів, як „вірні друзі народу”). 
„Хай живе народна армія!”, „Геть самодержавство!”, „Хай живе республіка!” 
– такими вигуками зустрів натовп уквітчаних червоними стрічками вояків. 
Після параду відбулася багатотисячна маніфестація. Відспівавши разом з 
юрбою революційний гімн „Зречемося старого світу”, генерал М. Ходорович 
урочисто заявив, що старої військової присяги на вірність царю більше не 
існує і потрібно чекати нової2. „Громадяни, нова влада може діяти, лише 
спираючись на народ, – промовляв перед багатотисячним натовпом 
новопризначений губернський комісар М. Суковкін. – Я прохаю вас 
допомогти мені виконати покладені на мене завдання з управління 
губернією. Без вас, без вашої підтримки я працювати не зможу. На честь 
Тимчасового уряду проголошую ура!”3 З промовами виступили й члени 
київського виконавчого комітету. Насамкінець присутні висловили 
беззастережну довіру Тимчасовому уряду та його представникам на місцях. 
Загальне піднесення, що охопило учасників маніфестації, давало підстави 
представникам нової влади сподіватися на широку підтримку революційних 
перетворень мешканцями української столиці.  

Таким чином, Лютнева революція знайшла широку підтримку серед 
населення Києва. Відчуження суспільства від царського режиму було 
всезагальним, що яскраво продемонстрував ентузіазм, з яким мешканці міста 
вітали падіння царату. Бажаючих захищати старий лад серед киян не 
знайшлося. Отже, революційні події у Києві звелися фактично до мирного 
усунення від влади царських сановників та створення представницьких 
органів, що перебрали на себе адміністративні функції. Ненасильницька, 
безкровна зміна влади стала для переважної більшості киян ознакою 
незворотності політичних перетворень у країні.     

Натомість осередки українських політичних партій у Києві після 
царських репресій попередніх років виявилися неготовими до участі в 
революційних подіях. Нечисленність і розпорошеність українських 
організацій не сприяли розгортанню ними активної громадсько-політичної 

                                           
1 В доме губернатора // Киевлянин. – 1917 г. – № 66. – 7 марта. – С. 1. 
2 ГАРФ, ф. 1788, оп. 2, д. 105, л. 12. 
3 Грандиозная манифестация // Киевлянин. – 1917. – № 66. – 7 марта. – С. 2. 
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діяльності у цей час. Організаційне оформлення українського руху після 
перемоги Лютневої революції певною мірою гальмувалося й внаслідок 
невизначеності тактики й стратегії національного руху. Та все ж, 
незважаючи на початкове „відставання” від ритму революційних подій, 
українські діячі скористалися можливостями, що їх відкрило для української 
справи падіння царату. Створення в Києві Центральної ради як керівного 
органу українського національного руху стало важливим кроком у його 
становленні й зміцненні. Саме цій організації, заснованій у березневі дні 
1917 р., вже невдовзі судилося очолити державне відродження українського 
народу. 

 
 

 

Петриченко К.В. (Київ) 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО СЕЛЯНСЬКИЙ  
ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ  

У БЕРЕЗНІ 1917 – СЕРПНІ 1919 рр.  
У КИЇВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ:  

ПОНЯТТЯ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ, ТИПОЛОГІЯ,  
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 
Стаття присвячена висвітленню питань селянського повстанського 

руху в Київській губернії впродовж березня 1917 – серпня 1919 рр. Особлива 
увага звернута на розкриття понять, періодизації та типології даного 
явища. 

 
За останній час у руслі вивчення історії України особливо зріс інтерес до 

висвітлення минулого свого краю. У зв’язку з цим набуває важливого 
значення питання дослідження селянського повстанського руху і визначення 
його особливостей у Київській губернії.  

Метою даної статті є спроба проаналізувати селянський повстанський 
рух у Київській губернії в період від березня 1917 р. (зародження загонів 
Вільного козацтва) до кінця серпня 1919 р. (коли Київ був окупований 
денікінськими військами). Серед завдань поставлено такі: 1) розкриття 
понять, що вживаються на означення селянського повстанського руху; 
2) висвітлення періодизації даного явища в Київській губернії; 3) розгляд 
типології, причин і наслідків руху. 

Радянська історіографія подавала цю тему спотворено, внаслідок чого 
повстанство впродовж багатьох років отримало визначення (у т.ч. й наукове) 
«бандитизму», а його соціальна база, селянська, по суті, була штучно 
обмежена купкою «куркулів», антирадянських «елементів»1.  

                                           
1 Історія Української РСР. – К., 1977. – Т. 5; Козельський Б. Шляхом зрадництва і авантюр 

(Петлюрівське повстанство). – Харків, 1927; Лихолат А.В. Разгром националистической 
контрреволюции на Украине (1917-1922). – М., 1954; Эйдеман Р. Очаги отаманщины и 
бандитизма. – Харьков, 1921. 
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Другу групу літератури складає зарубіжна історіографія. Розробку 
окремих питань обраної теми подано в працях А. Безансона, А. Валійського, 
А. Граціозі, О. Удовиченка, М. Шлемкевича1. Особливо слід відзначити 
дослідження Ю. Кульчицького, присвяченого розгляду селянського 
повстанського руху за весь період його існування2. 

У сучасній історіографії питання селянського повстанського руху 
представлено переважно узагальнюючими працями або такими, що 
розкривають селянський повстанський рух за періодами і не дають повної 
картини явища3.  

Перш ніж перейти до аналізу питання, розглянемо основні 
характеристики Київської губернії на 1917 р. З адміністративного боку 
Київщина поділялася на 12 повітів і 219 волостей. Найбільшим по території 
був Радомишльський, що складав 19% усієї площі губернії, за ним ішли 
Київський – 11,1%; Уманський – 8,4%; Васильківський – 8,1%; Черкаський – 
7,7%; Сквирський – 7,0%; Бердичівський – 6,7%; Звенигородський – 6,8%; 
Таращанський – 6,7%; Чигиринський – 6,4% і Канівський – 6,4%4.  

За сільськогосподарським переписом 1916 р. населених місць на 
Київщині, крім 12 повітових міст, було 2.634. За даними 1916 р., населення 
Київщини становило 4.778.275 чол. обох статей5. За кількістю населення 
Київська губернія стояла на першому місці серед інших губерній України, а 
по густоті – на другому після Поділля. 

Щодо національного складу, то, за даними перепису 1897 р., склад 
населення Київщини був таким: українців – 79,2%; росіян – 5,9%; поляків – 
1,9%; німців – 0,4; євреїв – 12,1% і інших 0,5%. Таким чином, у Київській 
губернії переважну кількість населення складали українці (4/5 всього люду)6.  

За родом праці населення поділялося так: на кожні 100 душ припадало 70 
зайнятих у сільському господарстві; 10 ремісників та промисловців; 8 
торговців і працюючих у транспортній сфері; 12 службовців в урядових та 
громадських установах, військових, духівництва та ін.7 

                                           
1 Безансон А. Війна більшовиків проти селян // Всесвіт. – 1993. – № 9-10; Валійський А. 

Повстанський рух в Україні в роках 1917-1922 // Вісті комбатанта. – 1961. – № 4; Грациози А. 
Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933 рр. – М., 2001; 
Удовиченко О.І. Україна у війні за державність. – К., 1995; Шлемкевич М. Українська синтеза чи 
українська громадянська війна. – Б.м., 1949. 

2 Кульчицький Ю. Повстанський рух 1918–1926 рр. // У пошуках історичної правди. Збірник 
на пошану Миколи Чубатого. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1987; Кульчицький Ю. 
Шаблі з плугів. – Львів, 2000.  

3 Захарченко П.П. Селянсько-повстанський рух за доби Української держави (квітень-
грудень 1918 р.) – К., 1997;  Захарченко П., Земзюліна Н., Нестеров О. У поході за волею 
(селянсько-повстанський рух на Правобережній Україні у 1919 році). – К., 2000; Лободаєв В.М. 
Вільнокозачий рух у березні-серпні 1917 р.: витоки і становлення ідейних та організаційних 
основ // Український історичний збірник. – К., 1999; Мусієнко В., Земзюліна Н. До питання 
періодизації селянського повстанського руху в Україні (1918-1923рр.) // Вісник Київського ун-
ту. Історія. – К., 1996. – Вип. 34. 

4 Ґеринович В. Провідник по Київщині. – Вінниця, 1919. – С. 249. 
5 Там само. 
6 Там само. – С. 250. 
7 Там само.  
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Отже, Київська губернія в економічному відношенні була 
сільськогосподарською губернією, головним джерелом добробуту якої 
становило хліборобство, що найбільше зосереджувалося в південних повітах 
(окрім Черкаського і Чигиринського, де знаходилися лісові масиви).  

Торкнемося понять, які вживаються на означення явища селянського 
повстанського руху. Серед них вживаються такі, як партизанщина, 
партизанський рух, отаманщина, повстанський рух – і всі вони є означенням 
одного й того ж явища – селянського повстанського руху.  

У радянській термінології подається чітке визначення поняття 
«партизанський рух», як один із видів боротьби народних мас за свободу та 
незалежність своєї батьківщини, яка ведеться на території, зайнятій 
супротивником1. Однак досить часто в літературі того часу згадується інший 
термін – «партизанщина», а також «отаманщина». 

Щодо терміна „повстанський рух”, то, на думку Р. Рахманного, 
повстанець – це вояк самостійної збройної сили на своїй рідній території, 
сили з власною військовою структурою і центральним політично-військовим 
керівництвом на час до створення чи відновлення регулярної української 
національної армії та всенародного правління на базі української 
конституції2.  

Історики ще й до сьогодні недооцінюють селянський повстанський рух та 
його роль у визвольній війні. Невірно називати його «отаманщиною», 
подаючи лише негативні риси цього руху. Щоправда було чимало отаманів, 
які були авантюрниками, опортуністами та безхарактерними пройдисвітами. 
Однак більшість із них були чесні, досвідчені та ідейні люди, які боролися за 
визволення власної землі з-під гніту окупантів. 

Отаманська ідея зародилася в цілій Україні, і оспівані Т.Г.Шевченком 
Наливайки, Трясили, Гамалії, Підкови становили зразки провідницьких 
постатей революційних народних рухів в історії України3. Навкруги 
сміливого ватажка утворювався загін.  

Отаман був вождем, організатором, політиком і адміністратором, 
представником національних і соціальних інтересів певної місцевості чи 
округи. Його помічником був начальник штабу, здебільшого військовий 
фахівець. Стратегія й тактика повстанських загонів і успішність їхніх дій 
залежали від кваліфікації їхніх отаманів і начальників штабів, їхньої енергії 
й ініціативи. Дехто з повстанських отаманів намагався відродити у 
військовому побуті, одязі, озброєнні й тактиці традиції українського 
козацтва. 

Основною організаційною формою отаманського руху в Україні були 
місцеві (сільські, волосні) й повітові повстанські відділи, групи, загони, які 
обороняли здебільшого своє село й найближчі околиці. Інколи, з метою 
спільних бойових дій, координували або об'єднували свої дії з сусідніми 
групами або загонами, проводили мобілізації у своїх районах, щоб 
поповнити відділи. 

                                           
1 Большая советская энциклопедия. – М., 1975. – Т. 19. – С. 232.  
2 Рахманний Р. Державницька слава УПА. – Лондон, 1984. – С. 6. 
3 Шлемкевич М. Вказ. праця. – С. 23. 
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Таким чином, використання назви «отаман» обумовлювалося 
поверненням до вітчизняних військово-козацьких традицій минулих часів і 
потребою підкреслити верховенство єдиного військового керівника.  

Отже, явище отаманського руху є військовим по своїй суті, але воно як і 
інші його назви, такі як партизанщина, повстанський рух є відображенням 
селянського повстанського руху в Україні, що зародився у 1917 р. і тривав 
до середини 20-х рр. ХХ ст. 

Базою повстанського руху в Україні було село, що підтримувало 
повстанців як матеріально, постачаючи харчі, одяг, взуття і приміщення, так 
і морально, підтримуючи їхній бойовий дух та ідеї. Зброю та військове 
спорядження бійцям доводилося здобувати самим під час боїв з ворогом чи з 
запасів по містах (найчастіше при відступі окупаційних військ), а часом 
отримували від місцевих селян. 

Щодо соціального складу, то можна стверджувати, що його основу 
складало переважно селянство з певними домішками сільської інтелігенції та 
люмпену. Багато з повстанців мали військову або вчительську освіту, ними 
ставали також кооператори, службовці, селяни, студенти, інколи й 
священики, які походили з сіл та околиць, у яких вони й діяли1. 

Щодо періодизації повстанського руху, то висловлюються різні думки:  
1) за однією з них, перебіг повстанського руху припадає на 1918-

1923 рр.2; 
2) за діаспорним дослідником А. Валійським, його можна поділити на 3 

періоди: І – від початку української революції 1917 р. (від появи Вільного 
козацтва) до серпня 1919 р., ІІ – від серпня 1919 р. до кінця листопада 
1920 р. (коли армія УНР змушена була відступити з України та була 
інтернована поляками); ІІІ – 1921-1922 рр. (перші два роки окупації України 
більшовиками)3; 

3) Кульчицький Ю., який також підтримує періодизацію попереднього 
дослідника, вважає, що третій період охоплює більш широкий проміжок 
часу – від листопада 1920 р. до 1926 р.4; 

4) зарубіжні дослідники такі, як А. Граціозі5 та А. Безансон6 вважають, 
що селянська боротьба з більшовиками тривала з 1918 до 1933 рр. 

Повстанський рух є складним малодослідженим явищем періоду 
Української революції. За А.Адамсом, він виник у хаотичні часи, тому 
стихійну бурхливість селянських повстань та їхні мотиви важко точно 
проаналізувати7. У зв’язку з цим, щоб зрозуміти, як отаманський рух, 
продовжуючи традицію, знову виник у 1917 р. необхідно проаналізувати 
передумови та причини його появи протягом усіх періодів його існування: за 

                                           
1 Енциклопедія українознавства. – Львів, 1996. – Т. 6. – С. 2118. 
2 Мусієнко В., Земзюліна Н. Вказ. праця. – С. 12. 
3 Валійський А. Вказ. праця. – С. 13. 
4 Кульчицький Ю. Шаблі з плугів. – С. 21, 202. 
5 Грациози А. Вказ. праця. – С. 5. 
6 Безансон А. Вказ. праця. – С. 128. 
7 Кульчицький Ю. Повстанський рух 1918–1926 рр. – С. 421. 
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Центральної ради, Гетьманату, Директорії. Також слід звернути увагу на 
типологію повстанського руху протягом досліджуваного відрізку часу. 

Період з березня 1917 р. до серпня 1919 р. характеризувався численним і 
організованим спалахом повстанського руху селян. У Київській губернії він 
проявив себе у таких напрямах: 1) березень 1917 р. – квітень 1918 р. – 
селянський рух; 2) березень 1917 р – серпень 1918 р. – Вільне козацтво; 
3) весна – зима 1918 р. – антигетьманський; 4) січень – квітень 1919 р. – 
прорадянський; 5) квітень – серпень 1919 р. – антибільшовицький. Окремо 
слід також згадати про бандитські формування, які не ставили перед собою 
ніякої політичної мети і діяли впродовж громадянської війни. 

Лютнева революція 1917 р. спричинила вихід на політичну арену 
широких народних мас, зокрема селянства України: «Тут – на Україні, в 
широких масах її людності, нагло прокинувся, збуджений зі сну, дух Мазепи 
і Хмельницького, коли мільйони «хохлів» відчули, – «хто вони, чиї сини, 
яких батьків, ким, за що закуті»; коли вони почали розуміти, що вони в 
кайданах, що ті кайдани треба рвати і кропити волю злою кров’ю одвічного 
ворога всякої свободи… Прокинувся патос великої любові до свого і 
ненависті до насильницького чужого»1. 

Головні їх вимоги зводилися до двох: невідкладна передача великої 
земельної власності селянам і припинення війни, що пов’язувалося зі 
встановленням української державності. У зв’язку із невирішенням цих 
питань Центральною радою розпочалася стихійна боротьба українського 
селянства за землю, яка тривала з березня 1917 до квітня 1918 рр. У березні – 
серпні 1917 р. значним впливом  на селі користувалися соціалісти-
революціонери (есери), а з серпня в боротьбу за селянство активно 
включилися більшовики. 

Основними формами селянського руху з березня до І пол. серпня 1917 р. 
були:  

страйки сільськогосподарських робітників, звільнення з роботи 
працівників і вимоги до поміщиків; 

потрави, знищення врожаїв поміщиків і заможних селян; 
порубка і вивіз лісу; 
захоплення хліба, фуражу, худоби, сільськогосподарських знарядь та 

іншого майна; 
заборона здійснювати посіви, знімати врожай, рубати та вивозити ліс, 

здавати землю в оренду; 
захоплення землі і маєтків; 
погроми маєтків; 
постанови про передачу селянам землі, про обкладання податками, про 

ліквідацію відрубних ділянок2. 
За даними архівних матеріалів, з березня до червня 1917 р. на Київщині 

відбувся 121 селянський виступ1, а в липні – серпні стався 161 виступ2. 

                                           
1 Донцов Д. За яку революцію. – Львів, 1990. – С. 15-16. 
2 Живолуп Е.К. Крестьянское движение на Украине в 1917 году // Ученые записки. Труды 

кафедры истории КПСС. – Харьков: Изд-во Харьковского государственного университета 
им. А.Н.Горького, 1957. – Т. 6. – С. 263.  
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Боротьба за поліпшення умов праці та збільшення оплати та за збереження 
лісів займала значне місце в селянському русі і було специфікою Київської 
губернії. Пік її активності  припав на осінь 1917 р., коли відбулися збройні 
повстання проти великих землевласників. Основними формами селянського 
руху були в той час такі: 

погроми маєтків і захоплення поміщицького майна; 
описи й облік приватновласницьких маєтностей і встановлення над ними 

селянського контролю; 
конфіскація великих земельних латифундій та зрівняльний розподіл їх 

серед широких верств селянства.  
Селянські виступи у вересні – жовтні 1917 р. були масовими і, як 

правило, організованими. За жовтень на Київщині зафіксовано 98 
селянських виступів3, особливо зросла кількість захватно-розгромних 
виступів (захоплення землі, лісових дач, погроми економій).  

У листопаді було зафіксовано 143 селянських виступи4, що майже в 
півтора раза більше, ніж у жовтні. На грудень 1917 р. форми руху такі, як 
розгроми та захоплення економій становили 86,1% усіх виступів селян 
Київщини, що свідчило про наростання селянської боротьби, яка спадає з 
наближенням періоду весняно-польових робіт. 

В умовах загострення проблеми охорони громадського порядку в містах і 
селах України та ослаблення державної влади і постійної військової 
небезпеки впродовж 1917 р. українське селянство почало виробляти власні 
норми регуляції свого життя. Велику роль у цьому відіграло також 
відродження козацьких традицій, що стало одним із чинників у відновленні 
інституту самоврядування на місцях – Вільного козацтва, яке проіснувало в 
Київській губернії з березня 1917 р. до квітня 1918 р. Доведено, що Вільне 
козацтво не мало чітко окресленого політичного забарвлення, але найбільш 
впливовими у його середовищі були представники Української партії 
соціалістів-революціонерів. Після розширення восени 1917 р. соціальної 
бази руху – появи робітничих загонів козацтва – впливати на його розвиток 
почала й Українська соціал-демократична робітнича партія. 

Вільнокозачий рух пройшов кілька етапів. Із них можна виділити такі: 
1. Період зародження та ідейно-організаційного становлення перших 

вільнокозачих громад – березень – серпень 1917 р.; 
2. Масове покозачення українського суспільства, перетворення Вільного 

козацтва з суто селянського руху в загальногромадське явище. Утворення і 
боротьба за впливи кількох організаційних центрів вільнокозачого руху – 
відділу по формуванню Вільного козацтва при Генеральному секретаріаті 
(утворений у серпні 1917 р.), Генеральної козацької ради, ради вільного 
козацтва робітників м. Києва – вересень – листопад 1917 р.; 

                                                                                                 
1 Каган С.Х. Селянський рух на Київщині у вересні-грудні 1917 р. // Наукові записки 

Інституту історії АН УРСР. – К., 1957. – № 11. – С. 183. 
2 Там само. – С. 185. 
3 Там само. – С. 188. 
4 Там само. – С. 196. 
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3. Спроби Генерального секретаріату та Генеральної козацької ради 
мобілізувати вільних козаків у ході конфлікту Центральної ради з 
Раднаркомом РСФРР. Утворення реєстрового вільного козацтва. Активна 
участь вільнокозачих загонів у антибільшовицькій боротьбі. Перехід ролі 
об’єднавчого центру до Звенигородського коша Вільного козацтва. 
Роззброєння й офіційний розпуск вільнокозачих загонів після завершення 
війни – грудень 1917 – квітень 1918 рр.; 

4. Участь загонів сільського вільного козацтва у повстансько-
партизанській боротьбі проти гетьманського режиму. Розчинення 
вільнокозачих громад в українському повстанстві – травень – серпень 
1918 р.1 

Перші вільнокозачі громади виникли в березні 1917 р. у Гусаківській 
волості Звенигородського повіту Київської губернії, ініціатором створення 
яких був селянин с. Гусакова – Никодим Петрович Смоктій. У травні був 
утворений Звенигородський кіш, який очолив Семен Гризло. Провідною 
метою вільно-козачих громад був захист власницьких інтересів українського 
селянства. 

Крім Звенигородського повіту, найбільш численним і організаційно 
оформленим влітку 1917р. було Вільне козацтво в Бердичівському, 
Васильківському, Черкаському, Київському, Сквирському, Уманському 
повітах Київської губернії.  

Особливістю Вільного козацтва було поєднання рис громадського 
об’єднання з елементами воєнізованої організації. Головними рисами 
формування та діяльності Вільного козацтва була стихійність, організаційна 
невпорядкованість, локальний характер дій. У зв’язку з відсутністю 
протягом тривалого часу координації на державному рівні у русі відбулося 
домінування вузькорегіональної спрямованості. 

Численні селянські заворушення й повстання, найбільші з яких 
Звенигородське та Таращанське, відбулися в добу існування Української 
держави впродовж квітня по грудень 1918 р. Основними причинами були 
неврегульованість земельного питання (ставку органи влади робили на 
заможних землевласників та відновлення їхньої власності на майно та 
землю) і присутність іноземних військ. Впродовж виступів селян особливий 
вплив на маси мали партії українських соціал-демократів та українських 
есерів. 

Загалом селянсько-повстанський рух за доби гетьманської держави, на 
думку дослідника П.П. Захарченка, можна поділити на 3 етапи.  

Перший етап охоплює період з кінця квітня до кінця серпня 1918 р. Він 
розпочався зі зміною влади від Української Центральної ради до Української 
держави гетьмана П. Скоропадського, яка відбулася за безпосередньої участі 
австро-німецького військового командування. У цей період селянська війна 
досягла кульмінаційної точки й охопила усі губернії України. 

На першому етапі з’являються супротивники режиму – Український 
національно-державний союз із його складовими, ліві українські есери, ліві 

                                           
1 Лободаєв В.М. Вказ. праця. – С. 141-142. 
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українські соціал-демократи та більшовики. Кожна із цих сил намагалася 
вплинути на селянсько-повстанський рух.  

Другий етап – кінець серпня – початок листопада 1918 р. Він 
характеризується спадом повстанського руху по всій території України. У 
цих умовах повстанці змінюють тактику воєнних дій. Одна їх частина 
припинила боротьбу, повернувшись додому, а друга – повела боротьбу 
партизанськими методами. А повстанці Чернігівщини і Звенигородщини 
обрали третій шлях. Втікаючи від переслідування німецьких окупантів, вони 
знайшли собі місце у «нейтральній зоні». 

Із середини жовтня 1918 р. уже наближалася поразка країн Центрального 
блоку. На той же час переносилося збройне повстання, яке планувала 
здійснити наймасовіша опозиційна організація – Український національний 
союз. Робота велася у кількох напрямах – від підготовки громадської думки 
щодо розуміння необхідності збройного виступу до збору коштів і засилки 
на периферію відданих прихильників для формування там бойових загонів. 

Третій етап охоплює період із листопада до середини грудня 1918 р. 
Директорія починає і доводить до переможного кінця антигетьманське 
збройне повстання. Розгромлені Антантою війська союзників відмовляють 
гетьману у підтримці і шукають переговорів із представниками Директорії 
Української Народної Республіки. 

На підтримку Директорії ставали різноманітні верстви українського 
суспільства. Їхні настрої були спрямовані проти землевласників, гетьмана, за 
вирішення питань землі і миру. Абсолютну більшість повстанців становили 
селяни та військові українського війська1.  

Період приходу до влади Директорії відзначився кількома напрямами 
повстанського руху селян. Перший з них – проти Директорії проіснував з 
січня до квітня 1919 р. і був пов’язаний із розчаруванням селян політикою 
українського уряду, у першу чергу – вирішенням земельного питання. 
Другий етап – антибільшовицький – тривав з квітня до серпня 1919 р. 
Причини були такі: 1) проведення продрозкладки; 2) проведення примусової 
мобілізації в Червону армію; 3) насадження комун; 4) невирішеність 
національного та релігійного питань. Частина отаманів встановила зв’язок зі 
штабом Армії УНР. 

У Київській губернії протягом 1919 р. до вступу на її територію 
денікінців вибухнуло близько 500 селянських повстань2. Якщо спершу 
повстанські загони виникали стихійно, то пізніше їх організацією та 
оформленням у ідеологічне русло займалися УПСР (боротьбисти) та УСДРП 
(незалежники).  

Серед відомих повстанців 1919 р. Київської губернії можна виділити такі 
постаті: Д.Терпила (Зеленого), Батрака-Гончара, О.Соколовського, І.Струка, 
Завгородного, Ю.Тютюнника, Ю.Мордалевича тощо. 

Селянсько-повстанський рух у Київській губернії 1919 р. дав для історії 
специфічне явище, яке отримало назву «отаманія». Впродовж боротьби за 

                                           
1 Захарченко П.П. Вказ. праця. – С. 143-145. 
2 Захарченко П., Земзюліна Н., Нестеров О. Вказ. праця. – С. 83. 
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існування української соціалістичної державності народні маси обирали 
своїх ватажків і, віддаючи данину козацьким звичаям, називали їх 
отаманами. Генерал армії УНР О.Удовиченко поділяв їх на дві категорії:  

1. «Ті, що мали високий щабель національної свідомості і тому боролися 
за ідею незалежної України. 

2. Ті, що були продуктом революції, без жодної моральної і патріотичної 
бази. На чолі останніх стояли авантюрники, а самі відділи складалися часто-
густо з бандитів»1. 

Останніх підтримували більшовики та настроювали їх проти Української 
армії. Основними завданнями таких отаманів були: пограбування населення, 
знищення євреїв та інтелігенції. Їх спричиняла відсутність єдиного 
координаційного центру повстанської боротьби, амбітність керівників 
загонів, традиційна селянська містечковість. 

Повстанський рух у Київській губернії, головною силою якого було 
селянство, впродовж березня 1917 – серпня 1919 рр. пройшов різні етапи 
розвитку та мав свої особливості в кожному періоді, однак, незважаючи на 
це, він був об’єднаний вирішенням двох важливих для селян питань: землі та 
миру. Ідеологічне тло йому створювали українські антибільшовицькі 
соціалістичні партії. 

Хоча селянський повстанський рух і зазнав поразки в середині 20-х рр. 
ХХ ст. він мав свої здобутки: 1) відродження козацьких традицій та 
зростання національної свідомості селян; 2) підвищення їх активності у 
політичному житті держави (участь у вічах, демонстраціях, з’їздах); 3) вплив 
боротьби селян на запровадження політики непу в березні 1921 р.; 
4) застосування досвіду ведення повстанської боротьби в націоналістичному 
русі УВО та УПА в західних землях України в 20-40 рр. ХХ ст. 

Серед недоліків слід відзначити локальний характер руху – 
«містечковість»; відсутність координації з боку державних органів; 
недостатній зв’язок окремих повстанських з’єднань і загонів між собою; 
прояви амбітності отаманів. Дії окремих повстанських загонів 
супроводилися деколи виявами бандитизму, погромництва.  

Подана стаття не претендує на вичерпне дослідження з питань селянсько-
повстанського руху в Київській губернії і потребує більш ретельного 
вивчення соціальної та ідеологічної бази руху та деталізації біографічних 
даних  його лідерів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Удовиченко О.І. Вказ. праця. – С. 51. 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА  

ТРЕТЬОГО РАЙХУ В 1933 – 1935 рр.  
У СВІТЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ  

ДУМКИ ГАЛИЧИНИ 
 

У статті висвітлено погляди, уявлення і ставлення представників різних 
політичних напрямів Східної Галичини до зовнішньої політики Німеччини у 
1933-1935 рр. Також проаналізовано основні чинники, що впливали на 
формування української громадської думки стосовно Третього Райху. 

 
Прихід націонал-соціалізму до влади в Німеччині в січні 1933 р. викликав 

значне зацікавлення світової громадськості. Незважаючи на відсутність 
власної державності, українська суспільність Галичини не стояла осторонь 
значущих світових подій. Формування власного становища свідчило про 
намагання українського громадянства позиціонувати себе як невід’ємного 
суб’єкта міжнародних відносин. Таким чином, історія ставлення галицьких 
українців до Третього Райху є не лише одним із аспектів його сприйняття 
світовою спільнотою того часу, а й важливим елементом дослідження 
зовнішньополітичних орієнтирів українського суспільства Галичини      
1930-х рр.  

Досі ця проблема не знайшла належного висвітлення не лише в 
зарубіжній, а й в українській історіографії. Адже більшість праць торкається 
здебільшого "українського сюжету" зовнішньої політики націонал-
соціалістів та українсько-німецьких контактів міжвоєнного періоду1. Лише 
окремі дослідники, зокрема М. Швагуляк2, робили спроби охарактеризувати 
чинники, що сприяли посиленню уваги українства до гітлерівської 
Німеччини, особливо напередодні Другої світової війни3. 

                                           
1 Каменецький І. Українське питання в німецькій зовнішній політиці між двома світовими 

війнами // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974. – С. 851-852; Косик В. Україна і 
Німеччина у Другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993. – 659 с.; Злепко Д. 
Українське питання у 1938-1939 роках і Третій Райх // Записки Наукового товариства імені 
Шевченка. Праці історично-філософської секції. – Львів, 1994. – Т. 228. – С. 249-307; Стойко В. 
Україна в задумах Гітлера // Питання історії, української і слов’янської мов та культури. 
Збірник доповідей і звідомлень. – Львів, 1997. – С. 60-73; Свідерська Н. Українське питання в 
європейській політиці навесні 1939 року // Україна: культурна спадщина, національна 
свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 7. – C. 445-458. 

2 Швагуляк М. «Українська карта» // Дзвін. – 1990. – № 7. – С. 83-95; Швагуляк М. 30 червня 
1941-го: акт самоутвердження // За вільну Україну. – 1991. – 27 червня. – Ч. 13; Швагуляк М. 
Західноукраїнська суспільність напередодні та під час німецько-польської війни 1939 року // 
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – К., 1992. – Вип. 1. – 
С. 143-173 ; Швагуляк М. Позиція та участь українців у німецько-польській війні 1939 року // 
Україна-Польща: важкі питання. – TYPSA, 1999. – С. 35-59; Швагуляк М. Українське питання в 
міжнародних політичних кризах передодня Другої світової війни (1938-1939) // Вісник 
Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2000. – Вип. 35-36. – С. 296-321. 

3 Torzecki R. Kwestia ukraińska w polityce ІІІ Rzeszy. 1933-1945. – Warszawa, 1972. – 376 s. 
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Метою даної статті є аналіз сукупності думок, уявлень, поглядів, 
оціночних суджень різних партій*, угруповань, організацій, окремих 
громадських діячів, які відображали українську громадську думку Галичини 
стосовно зовнішньополітичної стратегії Третього Райху, спрямованої на 
ревізію умов Версальського мирного договору та здобуття 
великодержавного становища в Європі в період від здобуття влади 
гітлерівцями в січні 1933 р. до введення загального військового обов’язку в 
березні 1935  р. 

Зазначимо, що основними засобами формування громадської думки 
українства у міжвоєнний час були зібрання різних партій та організацій, 
діяльність Української парламентської репрезентації в польському Сеймі, 
численні часописи та газети1.  

Зацікавлення гітлерівським Райхом визначалося кількома причинами. По-
перше, абсолютна більшість української спільноти плекала надії на ревізію 
версальської системи і реалізацію за таких умов своїх національно-
визвольних прагнень, що було неможливим без вирішальної ролі зовнішніх 
чинників. Показовим у цьому відношенні був досвід державотворення 
сусідніх країн – Чехословаччини та Польщі. Відображаючи подібні надії та 
настрої, один з лідерів Українського національно-демократичного 
об’єднання (УНДО) Володимир Целевич писав, що “в новий час історія не 
знає випадку, щоби в Європі повстала нова держава серед несприятливих 
зовнішніх умовин і без усякої зовнішньої допомоги”2. Власне в тогочасній 
Німеччині значна частина української суспільності вбачала головну силу, 
здатну зруйнувати версальську систему і створити сприятливі умови для 
успішного завершення визвольних державницьких змагань українців. 

По-друге, велику увагу привертав "український сюжет" 
зовнішньополітичних намірів провідників Націонал-соціалістичної 
німецької робітничої партії (НСДАП). Вперше досить виразного окреслення 
він набув в інтерв’ю керівника Східного відділу НСДАП Карла Мотца 
кореспондентові львівської газети "Час" Петру Кожевниківу, 
опублікованому на шпальтах видання в січні 1932 р.3 Мотц запевняв, що 
його партія вороже ставиться до Радянської Росії, розчленування якої 
неодмінно призведе до створення "міцної національної української 
держави". Це інтерв’ю знайшло відгук не лише в галицькому середовищі4, а 
й викликало певний резонанс у світі. В листі до представника ОУН в Італії 
Євгена Онацького 11 листопада 1932 р. П.Кожевників зазначав, що знає 
близько 65 часописів у різних країнах, де воно було передруковане або 
цитоване5.  

                                           
*Автор бере до уваги думку основних партій українського національного табору Галичини, 

крім Комуністичної партії Західної України, яка повністю підпорядковувалася Комінтерну і не 
формувала самостійної позиції стосовно політики Третього Райху. 

1 Громадська думка і національна преса // Політика. – 1925. – 10-25 грудня. – С. 75. 
2 Целевич В. Нарід, нація, держава. – Львів, 1934. – С. 88.  
3 Гітлер і Україна // Час. – 1932. – 12 січня.  
4 Гітлер і Україна // Діло. – 1932. – 14 січня. 
5 Онацький Є. У вічному місті. Записки українського журналіста. Роки 1931-1932. – 

Торонто, 1981. – С. 586. 
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К.Мотц у своїх політичних калькуляціях був близький до 
зовнішньополітичної концепції одного з провідних діячів гітлерівського 
руху Альфреда Розенберга. У своїй праці «Майбутній шлях німецької 
зовнішньої політики» (1927) він обґрунтував теорію органічних ворогів і 
друзів Німеччини, виділяючи серед останніх українців. Майбутня 
Українська держава, на думку А.Розенберга, могла б стати союзником Райху 
і точкою опертя німецької східноєвропейської політики1.  

Повідомлення тогочасної преси свідчать про великий інтерес галицької 
суспільності до постаті Розенберга та обізнаність з його «українськими 
планами»2.  

Підставою рефлексій щодо евентуального розвитку зовнішньої політики 
Третього Райху стало ознайомлення з уривками праці Адольфа Гітлера 
"Майн Кампф", що друкувалися в тогочасній українській пресі і 
публіцистиці, а також читання оригіналу. Так, у листі до станіславівського 
єпископа Григорія Хомишина від 3 травня 1933 р. редактор "Нової Зорі" 
Осип Назарук писав, що вже прочитав перший том автобіографії А. Гітлера і 
радить це зробити адресату, бо вона «конечна для зрозуміння того, що вже 
діється в Німеччині і ще буде діятися»3. Можна припустити, що зі змістом 
книги А. Гітлера були ознайомлені провідники Організації Українських 
націоналістів (ОУН) та УНДО. 

Зважаючи на яскраво виражену реваншистську програму націонал-
соціалістів, український політикум сходився на думці про те, що рано чи 
пізно Гітлер розпочне ревізіоністську політику4.  

Фюрер підтвердив ці наміри на зустрічі з верхівкою генералітету 3 
лютого 1933 р. та на засіданні уряду 8 лютого того ж року. Вони зводилися 
до того, щоб відбудувати німецькі збройні сили, скасувати Версальський 
мирний договір та зруйнувати систему міжнародних відносин, породжену 
ним5. Але на час його приходу до влади у січні 1933 р. Німеччина була ще 
надто слабкою в економічному та політичному плані. Крім того, політика 
Райху мала бути достатньо обережною, аби не викликати протидії 
європейських держав. Для цього сам А. Гітлер у публічних заявах щоразу 
підкреслював мирні наміри Третього Райху, підтримку ідеї загального 
роззброєння та відмову від територіальних претензій.  

                                           
1 Каменецький І. Українське питання в німецькій зовнішній політиці між двома світовими 

війнами // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974. – С. 862-863.  
2 Німеччина й Україна // Новий час. – 1933. – 4 березня; Гітлер і українці // Свобода. – 1933. 

– 26 березня; Розенберг та Україна // Діло. – 1933. – 8 травня;  Права рука Гітлера // Свобода. – 
1933. – 24 травня; Кален П. Хто такий Альфред Розенберг? // Діло. – 1933. – 28 травня; 
Витвицький І. Два відчити Альфреда Розенберга // Перемога. – 1934. – Ч. 5. – 1 січня. – С. 12-13. 

3 Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІА України у 
Львові), ф. 359 (Назарук Осип Тадейович), оп. 1, спр. 208, арк. 31. 

4 Кедрин І. Гітлер і Варшава // Діло. – 1933. – 8 лютого; Версаль хитається // Новий час. – 
1933. – 12 березня. Польща-Німеччина-Росія-Франція // Нова Зоря. – 1933. – 26 січня;  
(Н.) Німецькі вибори // Нова Зоря. – 1933. – 23 лютого; Хто такий Гітлер? // Нова Зоря. – 1933. – 
26 березня. 

5 Vogelsang Th. Neue Dokumente zur Geshichte der Reichswehr. – Viertel-jahrshefte für 
Zeitgeshichte, 1954. – Hf. 4. – S. 434-345. 
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У цьому контексті заслуговує на увагу промова Гітлера в рейхстазі 5 
березня 1933 р., де він заявив, що боротьба з комунізмом є виключно 
внутрішньою справою Німеччини і не вплине на «дружні відносини» з 
Радянським Союзом. Далі німецький уряд пролонгував Раппальський 
договір 24 квітня 1933 р.1  

Такі зигзаги німецької дипломатії викликали неоднозначне ставлення 
галицького громадянства. Українська лівиця схилялася до думки про 
щирість заяв фюрера, вагомими аргументами якої, на їхню думку, була 
потреба в економічній та військовій співпраці обох країн2. Натомість у 
національно-демократичних та консервативних колах вважали останню 
лише тимчасовою, що загалом не свідчила про зміну ставлення 
гітлерівського Райху до СРСР3. Так, редакція газети "Діло" в примітці до 
однієї зі статей писала: "…націонал-соціалісти перші виступили явно і 
рішуче проти комуністичної загрози і що вони єдині можуть довести до 
зірвання союзу з СРСР та радикальної переоцінки цілої офіційної 
дотеперішньої східно-європейської концепції"4.  

Подібні думки були проявом краху радянофільських настроїв і тим самим 
прихильного ставлення частини галицького громадянства до гітлерівської 
ідеї походу на Схід та розчленування Радянського Союзу. Адже у світлі 
згортання українізації та НЕПу, а також катастрофи штучного голоду, 
останній сприймався як найбільший ворог українських національно-
державницьких прагнень5.  

Проте окремі заяви німецької сторони стосовно реалізації 
зовнішньополітичних планів викликали певні побоювання української 
суспільності. Так, міністр економіки Райху Альфред Гугенберг в червні 
1933 р., перебуваючи на міжнародній економічній конференції в Лондоні, 
сказав, що Німеччина прагне повернення колоній і "життєвого простору" на 
Сході6. Незважаючи на те, що А. Гітлер офіційно відмежувався від цієї заяви 
та звільнив міністра, ця подія викликала зрозуміле занепокоєння серед 
українських націоналістів. Так, "Юнацька думка" писала: "Наше відношення 
до німецького завойовництва ясне. Коли воно шукає теренів до експлуатації 
(визиску), то воно є безоглядне супроти всяких інших сил"7. Про те, що 
українські терени можуть стати німецьким «життєвим простором» 
(лебенсраумом) заявляв, зокрема, і Є.Коновалець на конференції ОУН у 
Берліні в червні 1933 р., посилаючись на негативне ставлення націонал-
соціалістів до всіх народів Східної Європи, що яскраво ілюструє "Майн 

                                           
1 Kolasky J. Partners in tyranny. The nazi-soviet nonaggression pact, Fbgust 23, 1939. – Toronto, 

1990. – S. 27. 
2 М.М. Нова шкідлива орієнтація // Громадський голос. – 1933. – 16 квітня. 
3 Принципи і політика // Нова Зоря. – 1933. – 18 травня; Kedryn I. Dwa grzechy ukraińskie // 

Biuletyń polsko-ukraiński. – 1933. – № 3. – 9 lipca. – S. 3; Інж. Мог. Гітлер і большевики // 
Хліборобський шлях. – 1933. – 1 квітня.  

4 Кален П. Перемога Гітлера – програна комунізму // Діло. – 1933. – 11 березня. 
5 Кедрин І. Життя – події – люди: Спомини і коментарі. – Нью-Йорк, 1976. – С. 340. 
6 Akten zur deutschen auswärtigen Politic 1918-1945. Serie C (1933-1937). – Göttingen, 1970-

1975. – Bd. 1/2. – S. 561.  
7 Ю.Ф. Відродження німецького імперіалізму, а ми // Юнацька думка. – 1933. – Ч. 3. – С. 14. 
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Кампф"1. Виходячи з цього, лунали заклики не орієнтуватися на гітлерівську 
Німеччину, а покладатися виключно на «власні сили»2.  

Подібні погляди висловлювалися в клерикальному середовищі3, а також 
серед  галицької лівиці4. Варто додати, що певний вплив на формування 
позицій Української Соціалістично-Радикальної Партії (УСРП) та 
Української Соціал-Демократичної Партії (УСДП) мало їхнє членство в 
Соціалістичному Інтернаціоналі. Відозва його Виконкому (19 лютого 
1933 р.) "До трудящих усього світу" гостро осуджувала гітлерівську 
диктатуру, що загрожувала миру в світі5. 

Незважаючи на пацифістські заяви А. Гітлера, Німеччина продовжувала 
нарощувати військову потужність своєї країни, про що писала світова, в 
тому числі галицька преса6. Таємне оснащення німецької армії суперечило 
повоєнним міжнародним договорам і самому духу міжнародної конференції 
з роззброєння, яка розпочала свою роботу в Женеві 2 лютого 1932 р. Тому 
Третій Райх, керуючись гаслом про потребу рівноправності європейських 
країн у сфері озброєння, спочатку покинув останню, а потім вийшов з Ліги 
націй, відповідно 14 та 19 жовтня 1933 р. 

Варто зауважити, що загалом українська громадська думка схилялася до 
виправдання дій Німеччини, яка будучи абсолютно безборонною і слабкою в 
економічному плані, не могла спокійно спостерігати за зростом мілітарної 
потуги інших країн. В цьому контексті галицькі часописи писали, що 
Німеччина діяла виключно з міркувань національної безпеки7, тому жодної 
воєнної загрози в цьому немає8. 

Водночас важливим наслідком дій Німеччини був початок зламу повоєнної 
системи міжнародних відносин, на що власне й надіялась значна частина 
української суспільності. Адже як зазначав головний редактор "Діла" Василь 
Мудрий на IV Народному з’їзді УНДО 25-26 березня 1932 р.: "Теперішні 
політичні потентати в Європі і у світі стоять на становищі збереження статус-
кво, зафіксованого Версальським договором"9.  
                                           

1 Врецьона Є. Мої зустрічі з полковником // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен, 
1974. – С. 477; На зов Києва. Український націоналізм у Другій світовій війні. Збірник статей, 
спогадів і документів. – Торонто; Нью-Йорк. – 1985. – С. 207-208. 

2 Віри нам треба! // Самостійна думка. (Чернівці). – 1933. – Ч. 2. – С. 50; Безрух чи змагання 
// Наш клич. – 1933. – 23 липня; «Реальна чи визвольна політика?» (Розмова на часі). – Прага, 
1933. – С. 53. 

3 Несподівані події // Нова Зоря. – 1933. – 23 квітня; В.Г. Німці й Україна // Нова Зоря. – 
1934. – 14 жовтня.  

4 Пушкар К. «Націоналізм». Критика фраз. – Львів, 1933. – С. 29; Темницький В. Гітлеріяда // 
Вперед. – 1933. – Ч. 1; Феденко П. Український рух у 20 столітті. – Лондон, 1959. – С. 237. 

5 Дробот І. Трансформації української державницько-соборницької ідеї (1920–1930-ті 
роки). – К., 2002. – С. 87. 

6 Німеччина зброїться // Свобода. – 1933. – 9 липня; Свобода. – 1933. – 22 жовтня; Як 
зброїться Німеччина // Свобода. – 1933. – 5 листопада. 

7 Німецький визов // Новий час. – 1933. – 18 жовтня; І.В. Гітлер тріснув дверима // Новий 
час. – 1933. – 20  жовтня.  

8 Кінець Ліги націй? // Діло. – 1933. – 18 жовтня; Тривожні настрої // Мета. – 1933. – 
22 жовтня; І.В. Силують їсти капусту // Новий час. – 1933. – 27 жовтня.  

9 Цит. за: Бурковська І. Зовнішньополітичні орієнтири Українського національно-
демократичного об’єднання (1925-1935) // Наукові зошити історичного факультету ЛНУ 
ім. І. Франка. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С. 144. 
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Німеччина ж завдала відчутного удару цій системі і, зокрема, її 
головному символу – Лізі  націй, доводячи неспроможність цієї організації у 
вирішенні міждержавних спорів. Так, "Свобода" писала, що вчинок 
Німеччини "…хто зна чи не звалить до решти струпішалу будову Ліги Націй, 
що вже не раз виказала свою безпорадність і нежиттєздатність"1.  

Слід додати, що загальним підґрунтям для таких оцінок було загалом 
критичне ставлення українського політикуму до Ліги націй, про яке відкрито 
заявляла голова "Союзу Українок" та член Проводу УНДО Мілена 
Рудницька на VIII Конгресі національних меншин, який проходив 28-30 
червня 1932 р. у Відні2, а також у приватному листуванні3. На таких оцінках 
позначилася, зокрема, позиція Ліги Націй відносно "пацифікації", що 
полягала у формальному виправданні дій польських властей.  

Таким чином, у ширшому контексті політика Німеччини стала знаковою 
для тогочасної системи міжнародних відносин. Зокрема, як зазначалося в 
матеріалах засідання Народного Комітету УНДО з 1 січня 1934 р., дії 
Німеччини свідчать про порушення політичної рівноваги в Європі і 
пророкують далекосяглі політичні й господарські зміни4. 

Проте подальший розвиток подій породив певні сумніви у послідовності 
зовнішньополітичного курсу націонал-соціалістичного уряду та його 
відповідності декларованим принципам. 26 січня 1934 р. у Берліні було 
підписано Декларацію про незастосування сили між Польщею та 
Німеччиною. Ця подія викликала в українському суспільстві велике 
враження та спричинила ряд коментарів5. 

Помітне збентеження української громадськості пояснюється тим, що 
знаючи про територіальні претензії Райху до Польщі, галицька суспільність 
вважала цілком можливим ймовірне загострення протипольського курсу 
гітлерівської Німеччини. Так, католицька "Мета" писала: "…ми, Українці, 
маємо передусім на увазі реальну можливість зірвання німецько-совітського 
союзу – і дальші німецько-польські напружені взаємини"6.  

Такі уявлення та настрої існували і в ширших колах української 
суспільності. На одному з зібрань членів "Просвіти" Тлумацького повіту 
Станіславівського воєводства прямо говорилося про те, що українську 
визвольну справу пов’язувано саме з Німеччиною7. Про крах надій на 

                                           
1 Свобода. – 1933. – 22 жовтня. 
2 Кугутяк М., Хруслов Б. Українське національно-демократичне об’єднання і політичний 

конфлікт 1931-1933 рр. // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія. – Івано-
Франківськ, 2000. – Вип. ІІІ. – С. 79. 

3 Мілена Рудницька. Статті. Листи. Документи. Збірник документів і матеріалів про життя, 
суспільно-політичну діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької / Упоряд. 
М. Дядюк. – Львів, 1998. – 563 с. 

4 ЦДІА України у Львові, ф. 344 (Українське національно-демократичне об’єднання), оп. 1, 
спр. 41, арк. 3. 

5 Stosunek ukraińcow do nowej konstytucji i polsko-niemieckiego pactu o nieagresji // Sprawy 
narodowościowe. – 1934. – № 5. – S. 66. 

6 Германофільство українців // Мета. – 1933. – 12 березня.  
7 Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО), ф. 2 (Станіславське 

воєводське управління), оп. 1, спр. 1030, арк. 18 зв. 
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сприяння Третього Райху в українській визвольній справі говорив на 
засіданні УНДО 13 жовтня 1934 р. у Долині посол Дмитро Великанович1. 

Втім видавалося малоймовірним те, що вказана угода вирішила всі 
суперечності між обома державами. В цьому контексті "Громадський голос" 
писав, що жоден німецький уряд навіть у часи демократичної Веймарської 
республіки не визнавав повоєнних кордонів і прагнув їх перегляду2. Тому 
досить поширеною в українському середовищі Галичини була думка про 
кон’юнктурне забарвлення декларації, її спрямованість на розірвання 
міжнародної ізоляції Німеччини, а також на те, щоб виграти час для 
мілітарної підготовки до майбутньої війни3. Дії Німеччини пояснювалися 
прагматичним усвідомленням неможливості актуалізувати територіальні 
претензії до Польщі, що абсолютно не означало цілковитого їх зречення4. З 
цього приводу О. Назарук у листі до польського графа Станіслава Лося 
писав∗: "Союз з Німеччиною на мій погляд є зараз досить добрий, але 
незадовго закінчиться так, як закінчився союз Австрії з Німеччиною в справі 
Шлезвігу і Гольштейну"5.  

Твердження про німецько-польську декларацію як своєрідний компроміс 
наштовхувала галицький політикум на роздуми про ціну такого порозуміння. 
Представники української лівиці категорично запевняли, що воно відбулося 
коштом українських земель6. Подібні підозри спостерігаються і в колах ОУН. 
Зокрема, робилися припущення, що обидві держави поділили сфери впливу на 
Радянській Україні7. Ця думка знайшла відображення і в європейській пресі того 
часу8, на що різко відреагував Провід ОУН. Зокрема, Є.Коновалець у листі до 
представника ОУН у Лондоні Євгена Ляховича від 4 червня 1935 р. заявив, що 
Організація буде в майбутньому  "поборювати всілякі самовільні спроби усіх 
інших інтервентів вирішувати справи Східної Європи проти волі українського 
народу або без порозуміння з ним"9. Подібні ідеї відбились у тезах, розроблених 
у грудні 1934 р. представниками ОУН перед урядами різних держав10.  

                                           
1 Там само, спр. 1031, арк. 94. 
2 Велика наука для працюючих людей // Громадський голос. – 1933. – 2 грудня. 
3 Значіння польсько-німецького пакту // Діло. – 1934. – 31 січня; І.В. Фактичний стан // 

Новий час. – 1934. – 16 травня; Онацький Є. Культ успіху // Розбудова нації. – 1934. – Ч. 7-8. – 
С. 167; У крутіжі світової політики // Рідний грунт. – 1935. – 16 червня.  

4 Східне Локарно // Хліборобський шлях. – 1934. – 4 лютого; І.В. Приязнь Берлін-Варшава // 
Новий час. – 1934. – 13 березня; Німецько-польський договір // Діло. – 1934. – 14 березня. 

∗ Йдеться про австрійсько-прусську угоду стосовно Шлезвіга та Гольштейна, на підставі 
якої після війни обидвох країн з Данією у 1864 р. (ці землі були в персональній унії з нею з 
1460 р.) Гольштейн відійшов під управління Австрії, а Шлезвіг – Пруссії. Проте остання 
напавши на Австрію у 1866 р., відібрала у неї цю територію. 

5 ЦДІА України у Львові, ф. 359, оп.1, спр. 202, арк. 145. 
6 Р.К. Історія одного кандидата на «вожда» // Громадський голос. – 1934. – 14 липня.  
7 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО 

України), ф. 3833 (Крайовий провід ОУН на західноукраїнських землях), оп. 3, спр. 1, арк. 75. 
8 Кентій А. Збройний чин українських націоналістів. 1920-1956. Історико-архівні нариси. – 

К., 2005. – Т. 1: Від Української військової організації до Організації Українських Націоналістів. 
1920-1942. – С. 126. 

9 Ляхович Є. Діяльність ОУН в Лондоні в 1933-1935 роках // Євген Коновалець та його доба. 
– Мюнхен, 1974. – С. 916. 

10 Андрієвський Д. Міжнародна акція ОУН // ОУН. 1929-1954 / Ред. О.Бойків. – Париж, 1955. 
– С. 149. 



 
Україна – історія 

 

 233

Тривожні настрої живила політика самої Німеччини, яка після вбивства 
бойовиками ОУН міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького 
15 червня 1934 р. видала польській владі бойового референта Краєвої 
екзекутиви ОУН на ЗУЗ Миколу Лебедя∗. Також було арештовано в Берліні 
й ув’язнено на тиждень Рика Ярого – представника ОУН в Німеччині1.  

Незважаючи на певні побоювання, українська суспільність вбачала й 
позитивні моменти німецько-польської декларації. Йшлося, зокрема про те, 
що двостороння угода, укладена поза межами Ліги націй була черговим 
ударом не лише по її престижу, а по цілій версальській системі міжнародних 
відносин, що свідчило про її нежиттєздатність. Безпосереднім наслідком 
угоди став підрив позицій Франції у Східній Європі, а також втягування 
Польщі у сферу проти радянської політики Німеччини. Адже німецько-
польська декларація нейтралізувала пакт про ненапад між Польщею та СРСР 
від 25 липня 1932 р. і тим самим елімінувала потенційну можливість 
політичного співробітництва цих двох країн2.  

У цьому контексті українські центристи радше вітали протидію 
Німеччини реалізації французької ідеї "Східного пакту" протягом весни-літа 
1934 р., який передбачав взаємну гарантію і негайну воєнну допомогу в разі 
агресії між Німеччиною, СРСР, Фінляндією, Естонією, Латвією, Польщею, 
Чехословаччиною3. Відмову Польщі від приєднання до плану колективної 
безпеки націонал-демократи безпосередньо пов’язували з політикою 
Німеччини та домовленостями між обома країнами4.  

Таким чином, припускали в УНДО, вирисовувались бліді контури 
можливого антирадянського блоку на чолі з Третім Райхом, невід’ємним 
учасником якого мала стати Польща. Пізніше у резолюціях останнього з’їзду 
УНДО у міжвоєнній Польщі 4-5 січня 1938 р. підкреслювалось, що саме такі 
розмірковування про міжнародну ситуацію були однією зі спонук до 
нормалізаційного курсу5.  

Цікаво, що в середовищі Української народної обнови (УНО) також 
вважали, що угода 26 січня 1934 р. сприятиме налагодженню польсько-
українських відносин6. Проте спільні як здавалося позиції обох партій 
ґрунтувалися на цілковито протилежних поясненнях. Якщо в УНДО вірили в 
те, що Польща може стати справжнім союзником Німеччини у майбутній 
війні з СРСР, то в УНО більш скептично оцінювали роль першої в такому 
альянсі. Клерикали наголошували, що в імперіалістичних планах націонал-
                                           

∗ Справою видачі М.Лебедя займався особисто А. Гітлер. Він зігнорував протести вермахту, 
з яким ОУН підтримувала контакти і під тиском Гіммлера погодився на це, боячись зірвання 
німецько-польської угоди 1934 р. (Див: Камінський А. Край, еміграція і міжнародні за куліси. – 
Манчестер; Мюнхен; Нью-Йорк, 1982. – С. 82). 

1 Кучерук О. Рико Ярий – загадка ОУН. – Львів, 2005. – С. 103. 
2 І.В. Пакт приязни // Новий час. – 1934. – 4 лютого; Значіння польсько-німецького пакту // 

Діло. – 1934. – 31 січня. 
3 Зазамський М. Муссоліні=Гітлер // Діло. – 1934. – 25 червня.  
4 Ю.А. До чого прямує Німеччина // Діло. – 1934. – 20 жовтня. 
5 Українська суспільно-політична думка у 20 столітті: Документ і матеріали / 

Упор. Т.Гунчак, Р.Сольчаник. – Т. 2. – С. 393; Лисяк П. Наша національна політика і останній 
народний з’їзд. – Львів, 1938. – С. 23. 

6 Договір про ненапад // Нова Зоря. – 1934. – 8 лютого. 
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соціалізму Польща виступає скоріше об’єктом експансії, а не рівноправним 
партнером1. Тому, аби гідно протистояти натискові агресивної Німеччини, 
Польська держава має зміцнитися внутрішньо, зокрема через вирішення 
національного питання. О. Назарук у листі до С. Лося писав, що Польща не 
може розраховувати на допомогу Франції чи СРСР, натомість "єдина 
можливість створення для Польщі союзника є на західноукраїнських 
землях"2. 

Різноманітні розмірковування українських суспільно-політичних кіл 
свідчать про те, що прогнозування німецької політики було вкрай складною 
справою для галицького політикуму. Адже добре продумана німецька 
пропаганда створювала загалом миролюбний образ Німеччини. Так, 
запевняння Гітлера про відмову від Ельзасу-Лотарингії в націонал-
демократичних колах вважали цілком правдоподібними і такими, що 
створюють добре підґрунтя для  зближення між Францією і Німеччиною. 
Каталізатором таких настроїв було приєднання Саарської області до Райху 
внаслідок плебісциту13 січня 1935 р.∗ Ця подія, на думку ліберально-
демократичних кіл, була останнім предметом спору між даними країнами3, 
що потенційно послаблювало позиції Радянського Союзу, який вів активні 
переговори з французькою стороною в межах проекту "Східного пакту"4.  

Надії на консолідацію країн Заходу пов’язувались із тристоронніми 
переговорами Англії, Німеччини та Франції того часу у справі визнання 
рівноправності Райху в озброєнні. Так, "Діло" писало, що «ліквідація якого-
небудь предмета спору на Заході – це факт для нас, українців, надзвичайно 
відрадний. Бо ніщо не лежить у нашому інтересі так дужче, як тісне 
об’єднання всієї Європи – без Совітів"5. За таких умов, додавав "Новий час", 
СРСР грозитиме неминучий розвал6. 

Проте подальші дії Німеччини викликали чергове напруження в Європі. 
В березні 1935 р. у Райху оприлюднено закон, що визначав чисельність 
сухопутної армії мирного часу, яка мала бути рекрутована на основі 
загального військового обов’язку, у 36 дивізій (550 тис. осіб). Хоча  
повоєнний мир обмежував її кількість до 100 тис. осіб.  

Значна частина українського політикуму однозначно розцінювала цей акт 
як офіційне зламання Версальського договору і політику доконаних фактів7. 

                                           
1 ЦДІА України у Львові, ф. 359, оп. 1, спр. 201, арк. 34; спр. 208, арк. 32. 
2 Там само, ф. 406 (Редакція газети «Нова Зоря»), оп. 1, спр. 34, арк. 17. 
∗За Версальським миром 28 червня 1919 р. протягом 15 р. управління Саарською областю 

мала здійснювати Ліга націй, далі питання про її державну приналежність повинен був 
вирішити плебісцит серед місцевого населення. 

3 Понад 90% за Німеччиною // Діло. – 1935 – 16 січня; Велика побіда Німеччини // Свобода. 
– 1935. – 20 січня; Діло. – 1935. – 30 січня. 

4 Діло. – 1935. – 30 січня; Побідив голос крови // Хліборобський шлях. – 1935. – 20 січня; 
Після німецької побіди // Мета. – 1935. – 19 січня; ДАІФО, ф. 68 (Станіславське воєводське 
управління державної поліції), оп. 2, спр. 343, арк. 126. 

5 Кінець ізоляції Німеччини // Діло. – 1935. – 6 лютого. 
6 Голубець М. Україна як чинник рівноваги на Сході // Новий час. – 1935. – 15 березня.  
7 Німеччина сама бере собі належні права // Мета. – 1935. – 24 березня; Зазамський М. 

Версайський трактат валиться // Діло. – 1935. – 24 березня; Свобода. – 1935. – 24 березня; 
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Малось на увазі те, що А. Гітлер де-юре підтвердив намір нарощувати 
військовий потенціал своєї країни, про що давно й негласно говорила ціла 
Європа. При тому автори більшості публікацій на цю тему схильні були 
виправдовувати крок Німеччини, вважаючи, що таким чином вона не лише 
відновила свою суверенність, а й повернула важливий фактор міжнародної 
політики – збройну силу. Отже, "не буде перебільшенням сказати, – писав 
"Новий час" – що цим актом Гітлер без одного вистрілу виграв пів програної 
війни"1.  

Зважаючи на те, що основним аргументом А. Гітлера в міжнародній 
політичній грі було гасло "рівноправності в озброєннях", газета "Діло" 
писала, що жодних серйозних міжнародних ускладнень, а тим паче війни, 
поведінка Райху не викличе2. Подібні розрахунки української громадськості 
таки справдилися, бо конференція представників трьох держав – Італії, 
Англії та Франції, що відкрилася 11 квітня 1935 р. у Стрезі не прийняла 
конкретних санкцій відносно Райху. Українська преса писала, що навіть 
Франція обмежилася лише формальним зверненням до Ліги Націй3. І хоча 
міжнародна організація засудила останню, українська громадськість 
надавала цій резолюції невеликого значення, називаючи її "голослівною 
паперовою заявою"4, що не спинить націонал-соціалістичну Німеччину на 
шляху реалізації її ревізійної зовнішньополітичної програми5.  

Таким чином, протягом 1933-1935 рр. Німеччина в основному досягнула 
бажаних результатів. Адже розпочала широкомасштабне переозброєння 
рейхсверу і створення великої кадрової армії, а також суттєво вплинула на 
підрив існуючої системи безпеки у повоєнній Європі. 

Оцінюючи перший етап зовнішньої політики Третього Райху на шляху 
підготовки до війни, українська суспільна думка блукала манівцями 
різноманітних концепцій, припущень і здогадів. Адже хитросплетіння 
німецької дипломатії того часу не дозволяли провести чіткої межі між 
обіцянками фюрера та його справжнім намірами. Незважаючи на ряд 
спільних позицій, загалом ставлення до Німеччини стало черговим каменем 
спотикання у міжпартійних відносинах галицького національного табору і 
підставою для взаємних звинувачень у безоглядних ілюзорних орієнтаціях.  

Так чи інакше зовнішньополітичний фактор, невід’ємною складовою 
якого була політика гітлерівської Німеччини, мав певний вплив не лише на 
формування світогляду галицької суспільності, а й на побудову 
державницьких концепцій національного визволення. 

 
 

                                                                                                 
Політика доконаних фактів // Новий час. – 1935. – 20 березня; «Паперова парасолька» // Діло. – 
1935. – 19 березня.  

1 І.В. Женевський вердикт // Новий час. – 1935. – 21 квітня.  
2 «Паперова парасолька» // Діло. – 1935. – 19 березня.  
3 Свобода. – 1935. – 21 квітня. 
4 І.В. Женевський вердикт // Новий час. – 1935. – 23  квітня.  
5 Діло. – 1935. – 20 квітня; В Стрезі побідила Німеччина // Батьківщина. – 1935. – 25 квітня; 

Зазамський М. Версайський трактат валиться // Діло. – 1935. – 24 березня; Свобода. – 1935. – 
24 березня. 
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довго не забудуть. Проте, незважаючи на цей шалений тиск, закарпатські 
українці зуміли вистояти, зберегти свою етнічну ідентичність, і, коли настав 
сприятливий час, намагалися визволитися від іноземного поневолення і 
возз’єднатися з українським тереном. Одна з таких спроб і була здійснена в 
кінці 30-х рр. ХХ ст. Саме про неї і про події, які передували і 
супроводжували її, і піде мова в нашому дослідженні. 

Вивчення українського етнонаціонального державотворчого руху у 
Закарпатській Україні та участь у ньому Організації Українських 
Націоналістів (ОУН) в українознавчому вимірі є важливою науковою 
проблемою, яку українським ученим конче необхідно вирішувати, тому що 
фахове дослідження вітчизняного етнічного і національного 
державотворчого процесу дає нам можливість проаналізувати помилки і 
прорахунки попередників та використати їх досвід і напрацювання у 
розбудові Української Самостійної Соборної Держави у ХХІ ст. Виходячи з 
цих засадничних положень, актуальність дослідження зазначеної нами 
проблематики полягає, насамперед, у намаганні зробити науково-виважену 
та неупереджену оцінку українського етнонаціонального державотворчого 
руху в Закарпатській Україні та участі в ньому ОУН в українознавчому 
контексті. Щодо новизни наукової праці, то вона, на нашу думку, полягає в 
недостатньому вивченні й зайвій ідеологічній заангажованості деяких 
досліджень, присвячених оприлюдненій тематиці. Так, в основу цієї статті 
був покладений виступ автора 6 травня 2008 року під час проведення 
круглого столу, організованого Центральним Проводом Міжнародної 
громадської організації «Об’єднання Українських Націоналістів 
(державників)» (ОУН (д) та НДІУ МОН України, присвяченого виконанню 
указу президента України Віктора Ющенка «Про відзначення 70-річчя подій, 
пов’язаних із проголошенням Карпатської України» за № 213 від 12 березня 
2008 р. Якщо переважна більшість виступаючих «оспівувала» героїзм, 
звитяжність, мужність, жертовність тощо оборонців Карпатської України, то 
автор у своїй доповіді спробував критично проаналізувати участь ОУН в 
українському етнонаціональному державотворчому русі в Закарпатті. Така 
критичність дуже не сподобалася Голові Центрального Проводу ОУН (д) 
Павлу Дорожинському, який, висловлюючи своє незадоволення, намагався 
спростувати деякі засадничі положення попереднього доповідача. Не 
входячи зараз у полеміку з шановним добродієм, ми лише хочемо 
наголосити: якщо українці не будуть виважено оцінювати своє минуле і 
сьогодення, критично аналізувати власні досягнення і прорахунки та робити 
адекватні висновки, то, врешті-решт, у них не буде майбутнього… 

З цього приводу автор хоче навести слова безпосереднього учасника тих, 
без перебільшення, славетних і трагедійних подій у Закарпатські Україні 
(1938–1939 рр.) Володимира Бірчака, які він оприлюднив у своїй мемуарній 
книзі «Карпатська Україна: Спомини й переживання», що була написана під 
гарячими враженнями і надрукована у Празі в видавництві «Нація в поході» 
Гетьманської організації у тому ж таки буремному 1939 р.: «В часі писання 
цих споминів і переживань я часто вагався, чи маю писати про якусь подію, 
чи може замовчати. Я рішився таки написати. По перше тому, що вважаю, 
що ми, українці, вже доросли до того, щоб по-мужеськи говорити собі 
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правду і вміти її знести, по друге – думав я собі – мусить хтось бути, що 
візьме на себе всю ненависть і ввесь гнів ображених величин і скаже правду, 
щоб у майбутності ми не повторювалися й не робили тих самих хиб. Нової 
трагедії українського народу не бажаю, тому й видаю ці спомини й 
переживання. Подаю те, що сам бачив, пережив. Вістки, що їх я тільки чув, 
старався я точно перевірити. Місцями подаю свої спостереження й 
роздумування, як я це бачив, розумів, стараючись зв’язати в цілість часом на 
око відірвані, незрозумілі факти. При тому вистерігався я так званої 
скандалістики, зате старався я схарактеризувати людей і події та речі 
правдивим іменем. Я завжди уважав, що роблені хиби й прогріхи – це наші 
спільні українські хиби й прогріхи, а коли про них пишу, то не для того, щоб 
їх висмівати, але щоб описати, сконстатувати грізний стан, аби в 
майбутності ми вистерігалися уже цих хиб та хворіб, що їм на ім’я 
автохтонство, пайдокрація, протекція, брехня, отаманія, жадоба слави й 
майна. На хибах вчимося правди – це ідея, задля якої я півроку пересидів 
при столі, збираючи факти, перевіряючи їх та списуючи. Щоб ці мої 
спомини й переживання хоча трохи причинилися до прочищення атмосфери, 
до відділення чесного від нечесного, дурного й зарозумілого від розумного й 
скромного, брехні від правди. І що найважніше, щоб ці мої спомини й 
переживання причинилися хоча трохи до скріплення нашого власного Я й до 
скріплення віри в наші сили, в сили нашого морального, розумного, чесного 
Я!»1 

Саме тому автор сподівається, що отримана в процесі дослідження нова 
аналітична інформація допоможе українцям не тільки осягнути значення 
українського етнонаціонального державотворчого руху в Закарпатській 
Україні та участь в ньому ОУН напередодні Другої світової війни, а й 
практично використовувати здобутки і втрати Національно-Визвольного 
руху 30-х років ХХ ст. у розбудові Української Самостійної Соборної 
Держави на початку Третього тисячоліття. 

Вважаємо за необхідне наголосити, що у своєму українознавчому 
дослідженні послуговувалися насамперед одним із головних наукових 
методів – принципом історизму, тобто об’єктивним вивченням українського 
етнонаціонального державотворчого руху у Закарпатській Україні 
напередодні Другої світової війни. Також ми використовували у своїй 
науковій праці порівняльно-історичний метод, а саме коли аналізували 
державотворчий потенціал тогочасної української політичної еліти, реальні 
здобутки й прорахунки вітчизняних інтегральних націоналістів і той 
конкретний внесок, який зробили патріотично налаштовані закарпатці в цей 
процес. Отже, шляхом порівняння ми знаходимо загальне та особливе в 
розвитку українського етнонаціонального державотворчого процесу і 
визначаємо конкретні причини цих подібностей і розбіжностей, базуючись 
при цьому на твердженні, що послідовний історичний розвиток 
етнонацієдержавотворчих явищ має загальносвітові тенденції та 
закономірності. 

                                           
1 Бірчак В. Карпатська Україна: Спомини й переживання. – Прага, 1939. – С. 3-4. 
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Проведений нами фаховий і ретельний аналіз джерел, спогадів, 
досліджень і публікацій, у яких було започатковано і продовжено 
розв’язання даної проблеми і на які мав змогу опиратися автор, засвідчив, 
що заявлена нами проблематика потребує подальшого професійного 
вивчення та узагальнення. Ми, у свою чергу, назвемо лише найвагоміші, на 
наш погляд, праці, які безпосередньо стосуються цієї важливої 
українознавчої теми1. 

Попри всі перераховані праці проблематика дослідження українського 
етнонаціонального державотворчого руху в Закарпатській Україні та участь 
в ньому ОУН напередодні Другої світової війни в українознавчому вимірі, 
на жаль, поки що залишається малодослідженою і тому потребує свого 
подальшого вивчення. 

Розпочинаючи прискіпливий аналіз українського державотворення у 
Закарпатті, треба насамперед здійснити короткий історичний екскурс у 
минуле цього краю, щоб зрозуміти його специфіку і неповторність по 
відношенню до «материкової» України. Саме тут археологи виявили 
найдавнішу стоянку первісної людини Homo erectus доби палеоліту на 
теренах України (с. Королево Виноградівського району), що датується 1 

                                           
1 Зокрема це: Свенцицкий И. Материали по истории возрождения Карпатской Руси. – Львов, 

1906; Пачовський В. Історія Підкарпатської Руси. – Ужгород, 1920–1922. – Т. І-ІІ; Бірчак В. 
Літературні стремління Підкарпатської Руси. – 1921; Гаджега В. Додатки до історії русинів і 
руських церквей… – Ужгород, 1922–1936; Подкарпатская Русь. – Прага, 1923; Кондратович І. 
Історія Підкарпатської Руси. – Ужгород, 1930; Борщак І. Карпатська Україна в міжнародній грі. 
– Львів, 1938; Карпатська Україна: Географія – Історія – Культура. – Львів, 1939 [Перевидано у 
Нью-Йорку у 1972 р.]; Карпатська Україна в боротьбі. Збірник. – Відень, 1939; Мицюк О. 
Нариси з соціально-господарської історії бувшої Угорської, нині Підкарпатської Руси. – 
Ужгород, 1936–1938. – Т. 1-2; Бірчак В. Карпатська Україна: Спомини й переживання. – Прага, 
1939; Віра М. Сім літ визвольних змагань (1939–1945). – Буенос-Айрес, 1946; Росоха С. Сойм 
Карпатської України. – Вінніпег, 1949; Полікарпенко Г. Організація Українських Націоналістів 
під час Другої світової війни. ІV Доповнене видання, за редакцією Б. Михайлика. – Б. м. 
[Канада], 1951; Стерчо П. Національне відродження Карпатської України // Організація 
Українських Націоналістів 1929–1954. Збірник статей у 25-ліття ОУН: Б. м. [Франція], 1955. – 
С. 187-212; Барвінський Б. Назва «Україна» на Закарпатті. – Вінніпег, 1952; Боржава Ю. Від 
Угорської Руси до Карпатської України. – Филадельфія, Б. р. [орієнтовно – 1956]; Пачовський В. 
Срібна земля: Тисячоліття Карпатської України. – Нью-Йорк, 1959; Мірчук П. Нарис історії 
Організації Українських Націоналістів. Перший том. 1920–1939. – Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк, 
1968 [Сьома частина – Карпатська Україна. – С. 543-562]; Гірняк Л. На стежках історичних 
подій. Карпатська Україна і наступні роки. Спогади і матеріяли. – Нью-Йорк, 1979; 
Кущинський А. Закарпаття в боротьбі (Спогад). – Буенос-Айрес, 1981; История городов и сел 
Украинской ССР. Закарпатская область. – К., 1982; Український націоналізм у ІІ світовій війні. 
Збірник статей, спогадів і документів. – Торонто; Нью-Йорк, 1985; Мірчук П. Революційний 
змог за УССД (Хто такі «бандерівці», «мельниківці», «двійкарі»). – Нью-Йорк; Торонто; 
Лондон, 1985. – Т. І; Мишанич О. Від підкарпатських русинів до закарпатських українців: 
Історико-літературний нарис. – Ужгород, 1991; Нариси історії Закарпаття. – Ужгород, 1993, 
1995. – Т. 1-3; Болдижар М. Закарпаття між двома світовими війнами. – Ужгород, 1993, 1996, 
2002; Стерчо П. Карпато-Українська держава. До історії визвольної боротьби Карпатських 
українців у 1919–1939 роках. Репр. вид. – Львів, 1994; Макара М.П. Закарпатська Україна: шлях 
до возз’єднання, досвід розвитку. – Ужгород, 1995; Вегеш М. Карпатська Україна 1938–1939 
років у загальноєвропейському контексті. – Ужгород, 1997. – Т. 1-2; Августин Волошин як 
український державник, педагог і релігійний діяч: Матеріали Всеукраїнської наукової 
конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Героя України, Августина Волошина і 
65-річчю проголошення Карпатської України 16 березня 2004 року. – К., 2004 тощо. 
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млн. – 800 тис. рр. до н. е. Ці землі завжди приваблювали переселенців і вже 
з перших століть нашої ери Закарпатська Україна стала зоною розселення 
слов’янських племен, а найбільш відомими серед них були білі хорвати, 
землі яких у Х–ХІ ст. входили до складу Київської Русі-України. Син 
Володимира Святославовича (980–1015) – Борис – був намісником великого 
київського князя на Закарпатті. Проте після смерті Володимира, 
використавши міжусобиці між його синами, угорський король Стефан І 
(998–1038) почав завойовувати ці землі, а свого сина Емеріха іменував 
«князем русинів» (угорська хроніка датує це 1031 р.). Остаточно захоплення 
Карпатської України Угорщиною завершилося на початку ХІІІ ст. Хоча 
треба зауважити, що у певні періоди частина Закарпаття була тісно пов’язана 
з іншими українськими землями. Так, у 1280 р. галицький князь Лев І 
Данилович вперше від часів князя Володимира Святославича прилучив 
частину Закарпаття (м. Мукачеве з округою) до Галицько-Волинської 
Держави, з якою воно було з’єднане аж до 1321 р. Пізніше, у 1394–1414 рр., 
наджупаном (управителем) Берегівського комітету (округу) був князь Федір 
Коріятович, який зі значним військом і переселенцями прийшов сюди з 
Поділля (хроністи пишуть про 40 тисяч людей). Він збудував у Мукачевому 
замок і монастир, поширив свою владу на Земплин і Марамарош, сюди стали 
втікати чимало уродженців Галичини, Волині й Поділля. Після поразки від 
турецького війська султана Сулеймана І в битві під Мокачем (1526 р.) 
Угорщина була поділена між Османською імперією, Австрією та 
Трансільванським князівством. У свою чергу, переможці поділили і 
Закарпаття: Прящівщина та Ужгород опинилися під Австрією, а східна 
частина – у складі Трансільванського князівства. Після австро-турецької 
війни 1683–1699 рр. за мирним договором, підписаним на Карловицькому 
конгресі 1698–1699 рр., до Австрії  (з 1867 р. – Австро-Угорщина) відійшла і 
південно-східна частина Закарпаття. Збереженню національно-культурної 
самобутності закарпатським українцям допомагала їхня релігійна 
окремішність у тамтешньому провладному католицькому середовищі. 
Наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. спостерігається значне 
культурне відродження краю, чому сприяло налагодження тісних зв’язків з 
іншими українськими землями. Вихідцями із Закарпаття були професори 
Львівського університету П. Лодій та І. Земанчик, перший ректор Санкт-
Петербурзького університету М. Балудянський, відомі діячі науки і культури 
І. Орлай, Ю. Венелін та ін. Революційні події 1848–1849 р. загалом, і 
шовіністично-радикальна політика угорських повстанського уряду зокрема, 
спричинили орієнтацію закарпатських українців на Відень. У квітні 1849 р. 
відомий закарпатський політик та публіцист Адольф Добрянський (1817–
1902) обґрунтував проект об’єднання Закарпатської України з Галичиною й 
утворення окремого коронного краю у складі Австрійської імперії. Але після 
придушення угорського повстання, порозуміння правлячих еліт і утворення 
Австро-Угорщини, всі здобутки українців (русинів) Закарпаття були 
ліквідовані. Посилився процес мадяризації краю і місцевих мешканців, 
почали закриватись українські школи, часописи, розпускались культурно-
просвітницькі товариства. У відповідь спостерігалось значне посилення 
русофільського (москвофільського) руху, зорієнтованого на Російську 
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імперію. Місцеві москвофіли навіть придумали «язичіє» – літературну 
«русинську мову» (еклектична суміш церковнослов’янської 
(староболгарської), російської та української мов), яку почали активно 
пропагували і нав’язувати закарпатським українцям. Усе це призвело до 
того, що аж до початку ХХ ст. корінне українське населення Закарпаття не 
визнавало етнонім (етнічну самоназву) «українці» й називало себе 
«руснаками», «русинами», «руськими людьми». Дуже важким було й 
економічне становище на Закарпатті. Після ліквідації кріпацтва у 1848 р. 
українські селяни потерпали від малоземелля й повної залежності від 
угорських поміщиків та єврейських лихварів. Це змусило багатьох 
закарпатців емігрувати до Північної та Південної Америки (за різними 
даними, кількість емігрантів тільки до США на 1914 рік становила велику 
роль у житті своєї малої батьківщини – Карпатської України1. 

Новий період у житті Закарпаття настав після розвалу Австро-Угорщини 
внаслідок її ганебної поразки у Першій світовій війні (1914–1918 рр.). 8 
листопада 1918 р. Народна Рада в Любовні на Пряшівщині (сучасне місто 
Стара-Любовня у Словаччині) під проводом о. Омеляна Невицького перша 
висловилася за злуку Закарпаття з Українською державою, згодом це 
рішення підтримали на з’їзді народних рад у Сваляві – 8 грудня 1918 р., та 
Мармарошська Народна Рада у Сиготі (нині м. Сігету-Мармацієй, Румунія) – 
18 грудня 1918 р. Ю. Боржава наголошує, що на основі тих заяв народу 
Закарпаття галичанська Українська Народна Рада у Станіславові (сучасний 
Івано-Франківськ) вирішила включити ці землі до Західно-Української 
Народної Республіки (ЗУНР), український уряд вислав своє військо, яке із 
закарпатськими добровольцями дійшло аж до Мукачева й Сиготу, але 
змушене було відступити перед переважаючими військовими частинами 
румунів та угорців, у цей же час поляки наступали у Галичині, а чехи у 
Закарпатті. Так, чеські війська вже окупували Пряшівщину (Західне 
Закарпаття), а 12 січня 1919 р. зайняли Ужгород і продовжували 
опановувати весь закарпатський терен. Саме під протекцією чехів 7 січня 
1919 р. у Пряшеві була створена Пряшівська Народна Рада, яка вимагала 
злуки угорських русинів і галицьких лемків у Чехословацькій республіці. 
Проте 21 січня 1919 р. зібрався Всенародний Конгрес русинів у Хусті, на 
якому 420 делегатів від 175 населених пунктів Закарпаття вибрали 
Центральну Українську Народну Раду і ще раз висловили непохитну волю 
возз’єднати Закарпаття з Великою Україною. Але, внаслідок військових 
поразок УНР і ЗУНР, надії на возз’єднання всіх етнічних українців у 
Самостійну Соборну Українську Державу ставали все примарнішими. Тоді 
ужгородська, пряшівська й хустська Народні Ради об’єднались у новій 
Центральній Руській Народній Раді в Ужгороді 7 травня 1919 р. і 
проголосили злуку Закарпаття з Чехословаччиною2. Значною мірою це 

                                           
1 Боржава Ю. Від Угорської Руси до Карпатської України. – Филадельфія, Б.р. – С. 11-23; 

Карпатська Україна: Географія – Історія – Культура. – Нью-Йорк, 1972. – С. 88-97; Підкова І.З., 
Шуст Р.М. Довідник з історії України. У 3-х томах. – К., 1993. – С. 204-205; Віднянський С. 
Закарпатська Україна // Енциклопедія історії України: в 5 т. – К., 2003. – Т. 3. – С. 201-203. 

2 Боржава Ю. Цит. праця. – С. 24-25. 
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рішення було викликане позицією закарпатської еміграції (американських 
русинів) у США. Вчений Василь Пачовський свідчить: «Та рішення 
прилучення до ЧСР, потверджено пізніше голосуванням американських 
Українців із Закарпаття, з яких 732 – висловилися за прилучення Закарпаття 
до Чехословаччини, 310 – за з’єднання із Україною, 27 – за самостійну 
державу, 10 – за злуку з Московщиною, 9 – за злуку з Мадярщиною, а 1 – за 
злуку з Галичиною»1. 

Остаточно долю Закарпаття було вирішено державами-переможницями у 
І світовій війні на Паризькій мирній конференції (1919–1920 рр.). Так, на 
основі Сен-Жерменського мирного договору (10 вересня 1919 р.) 
Чехословаччини з державами Антанти, Закарпатська Україна під назвою 
«Підкарпатська Русь» була включена до складу новоутвореної 
Чехословаччини з наданням їй прав повної автономії2. 

Щодо зобов’язань чеських урядовців і політиків перед Закарпатською 
Україною, то дослідник Ю. Боржава зазначає: «Закарпаття мало мати свій 
власний Сойм у складі 40 послів, що мав рішати в справах мови, шкільної і 
позашкільної освіти, релігії й місцевої самоуправи, а також мало мати 
відповідне заступництво в Парляменті та в Сенаті в Празі (10.–13. точки Сен 
Жерменського договору). Дослівно все це заґарантувала Закарпаттю й 
конституція Чехословацької Республики. На жаль, солодкі обіцянки 
Масарика за час його побуту й аґітацій між Русинами в Америці та обіцянки 
Бенеша, давані в Парижі, не сповнилися. Закарпаття, як і Словаччина, що 
входили в склад Чехословацької республики з ґарантованою автономією, тієї 
автономії не дістали»3. 

З цього приводу вчений М. Андрусяк наголошує: «Але умов цих 
договорів щодо автономії Карпатської України чехословацький уряд не 
виконував упродовж 20-ти років; навпаки, навіть усупереч договорові з 
представниками карпатоукраїнців погодився на розшматування Карпатської 
України на 3 частини: східні окраїни Марморощини з Сиготом заняла в 
порозумінні з Чехословаччиною в 1919. р. Румунія, західню-ж частину 
Карпатської України прилучено до Словаччини. Адміністраційно 
відокремлено тільки східню Карпатську Україну з столицею Ужгородом та 
більшими містами – Мукачевом, Берегоном і Хустом та надано їй офіціяльну 
назву «Підкарпатської Руси». Політика Чехословаччини стреміла до 
цілковитого опанування Закарпаття, при чому одним із головних засобів 
було штучне розбивання українського народу на мовні й віроісповідні ґрупи 
та виразне підпирання москвофільського руху. Ця політика влади відбилась 
відємно на українському відродженецькому русі, але спинити його не 
могла»4. 

А Ю. Боржава свідчить: «На Підкарпатській Русі Чехи завели 
колонізаційну політику. Не лише на високі, але навіть на найнижче плачені 

                                           
1 Пачовський В. Срібна Земля. Тисячоліття Карпатської України. – Нью-Йорк, 1959. – С. 61. 
2 Віднянський С. Цит. праця. – С. 203. 
3 Боржава Ю. Цит. праця. – С. 26. 
4 Андрусяк М. Історія Карпатської України // Карпатська Україна: Географія – Історія – 

Культура. – Нью-Йорк, 1972. – С. 99-100. 
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урядом становища на Закарпатті вони понасаджували своїх людей з Чехії, 
включно з жандармами, фінансами, навіть двірниками. І так по 10 роках 
Чехословаччини, на Закарпатті, де до 1918 р. не було майже ні одного Чеха, 
урядовий апарат складався на 80 % із самим Чехів. Навіть владу краєвого 
губернатора Чехи обмежували, а більшу владу давали чеському 
віцегубернаторові… Урядовою мовою була офіційно й на папері мова 
руська, але подання, писані чеською мовою, таки скорше полагоджувано. З 
напливом Чехів на Закарпаття зростало й число чеських шкіл, які 
засновувано навіть там, де чеських урядовців (жандармів, фінансів, 
поштарів) було всього 3–4 родини. За браком чеських дітей, вони 
заповнялись жидівськими»1. 

Заради об’єктивності варто зазначити, що майже двадцятирічне 
перебування Закарпаття у складі Чехословаччини мало для місцевого люду й 
позитивний бік, оскільки посприяло значному покращенню їхнього 
добробуту, а умови життя і буття закарпатських українців були значно 
кращими і комфортнішими, ніж перебування українців на своїх етнічних 
землях під польською, румунською, угорською і російсько-більшовицькою 
владами. Знову надамо слово Ю. Боржаві: «Все ж, не зважаючи на всю 
колонізаційну політику, Чехи чимало й позитивного та доброго зробили для 
Закарпаття. В першій мірі завели демократичний устрій, чим скінчилося 
панування горстки панів над народом, що за 1.000 літ поневолення звик бути 
завжди покірним і мовчазним рабом майже без жадних прав. Перевели хоч 
частинну земельну реформу при помочі парцеляції великих панських 
володінь, через що коло 35.000 безземельних хліборобів дістали по 
клаптикові власної землі. Запроваджено кращі методи хліборобства, 
збільшено простори орної землі, розбудовано сітку бетонових шляхів, 
поставлено нові мости, збудовано багато нових модерних шкіл і будов 
прилюдного вжитку, сильно поширено електрифікацію по селах, і т.д. І так 
Закарпаття в рамках ЧСР значно піднялося й розвинулося під кожним 
оглядом. Могло б було розвинутися ще краще та ще повніше, коли б не 
злощасна минулість, яка свому поколінню в новій добі передала два відмінні 
й ворожі до себе національні напрямки – москвофільський та народовецький 
– український»2. 

Про це ж свідчить і В. Пачовський: «Хоч як важко йшло життя на 
Підкарпатській Русі під управою чеської бюрократії, то все ж воно 
розвивалося під кожним оглядом краще, як за Мадярів. Економічні 
інституції отворяє «Підкарпатський Банк». Так само, коли народовці 
оснували «Краєвий Кооперативний Союз». «Сільський Господар» заснував 
галичанин, Микола Творидло, а «Товариство Збуту Худоби» галичанин, 
Василь Струк»3. 

Отже, за серце і розум закарпатців посилено змагалися в 20–30-х рр. 
ХХ ст. народовці (українці) і москвофіли (російські емігранти й зросійщені 
та змадяризовані місцеві жителі). Також тут почала формуватися т.зв. «третя 

                                           
1 Боржава Ю. Цит. праця. – С. 27. 
2 Там само. – С. 27-28. 
3 Пачовський В. Цит. праця. – С. 64. 
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сила». Ю. Боржава так пише про неї: «Під кінець існування ЧСР виріс на 
Закарпатті ще однин напрямок, «тутешняцький», автохтонний, під гаслом: 
«Ми не Москалі, але ані не Українці, ми окремі, підкарпатські Русини». 
Сюди належало переважно греко-католицьке духовенство та частина 
безбарвної світської інтелігенції, але без молоді. Молодь пішла частинно за 
москвофільством, а в більшій частині за українським напрямом. Напрямові 
автохтонів явно сприяли Чехи, які бачили непопулярність форсованого 
москвофільства, а в українському народному дусі добачували ірреденту, 
тобто намагання відорватися від республіки. Мали страх перед ірредентою в 
користь України, яка була окупована вже від 1923, а не добачували 
москвофільської та автохтонної ірреденти в користь Мадярщини, що 
сусідувала з Закарпаттям. Мадярщина ж тайно фінансувала цей третій 
напрямок, до чого й призналися його провідники пізніше»1. 

Тому твердження В. Довгея, що політичне русинство з’явилося в 
Закарпатті на 45 році совєтської влади разом з симптомами розвалу «імперії 
зла і насилля»2 не відповідає дійсності, оскільки, на жаль, воно з’явилося 
значно раніше і своїми діями зашкодило українському національно-
визвольному руху на цих землях. 

Попри чеську колонізаційну політику, яка підтримувала москвофілів і 
всіляко утискала українських патріотів, закарпатці з часом почали 
усвідомлювати себе не угорськими чи підкарпатськими русинами, а 
українцями. Про це свідчить В. Пачовський, коли наводить відсоткове 
відношення результатів виборів до чеського парламенту: «В 1924 році 
український напрям мав 12,4 %, руськофільський 62 %. За 10 літ 1935 році 
український мав 36,3 %, а русофільський 35,2 %, решту автономічний 
союз»3. 

Історик О. Субтельний з цього приводу пише: «Про дедалі відчутніший 
вплив українофілів свідчило їхнє організаційне зростання в 30-х роках. 
Українофіли на чолі з Августином Волошином, Михайлом та Юлією 
Бращайками заснували освітнє товариство «Просвіта», яке швидко 
відтіснило конкуруюче Товариство русофілів ім. Духновича. Особливої 
популярності серед молодої інтелігенції набула організація українських 
скаутів «Пласт», що налічувала 3 тис. членів. У 1934 р. до Асоціації 
українських учителів входило близько 1200 чоловік, або дві третини всіх 
педагогів Закарпаття. Особливо палкими прибічниками українства стали 
гімназисти та студенти університетів. Серед українців Закарпаття, які могли 
відкрито висловлювати свої політичні та національні прагнення, створена на 
конспіративних засадах ОУН не мала сильного представництва протягом 
майже всіх 30-х років. Хоча більшість українофілів стали прихильниками 
інтегрального націоналізму, значна їх частина перейшла на прорадянські 
позиції»4. 

                                           
1 Боржава Ю. Цит. праця. – С. 29-30. 
2 Довгей В. Передмова до другого видання книги проф. Петра Стреча «Карпато-Українська 

держава» // Стерчо П. Карпато-Українська держава. – Львів, 1994. – С. V. 
3 Пачовський В. Цит. праця. – С. 68. 
4 Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. – К., 1993. – С. 551-552. 
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Отже, в 20–30 рр. ХХ ст. поступово зростала етнічна і національна 
свідомість закарпатських українців, а разом з нею посилювалися вимоги до 
Праги надати краю давно обіцяну автономію. Так, 3 травня 1938 зібралося 
1100 представників, які вислали депутацію до чеської столиці в справі 
автономії, але знову безрезультатно1. 

Хто знає, скільки б іще закарпатці домагалися своїх прав на автономію, 
якби суттєво не змінилася міжнародна ситуація в Європі та у світі, якби на 
політичному небосхилі не замиготіли перші спалахи шквальної грози, що 
ось-ось мала розпочатись. Держави-переможниці у Першій світовій війні 
(головним чином – Велика Британія, Франція, США, Японія), створивши 
Версальську систему міжнародних відносин, яка базувалась на 
Версальському (1918 р. з Німеччиною), Сен-Жерменському (1919 р. з 
Австрією), Нейїському (1919 р. з Болгарією), Тріанонському (1920 р. з 
Угорщиною), Севрському (1920 р. з Туреччиною) мирних договорах, 
сподівалися остаточно зафіксувати в Європі й у світі своє панівне 
становище, розчленувавши і перетворивши переможені країни на держави 
другого ґатунку. Проте не так сталося, як гадалося! Замість стабільності й 
міждержавного консенсусу Версальською системою міжнародних відносин 
було започатковано багато зон міжетнічних і міжнаціональних конфліктів у 
країнах Центральної і Південно-Східної Європи. З приходом до влади у 
Веймарській Німеччині в результаті виборів 1932–1933 рр. нацистської 
партії А. Гітлера, посиленням фашистського режиму Б. Муссоліні в Італії, 
розпочався процес перегляду і знищення цієї системи міжнародного устрою. 
25 листопада 1936 р. у Берліні було укладено т.зв. Антикомінтернівський 
пакт між Німеччиною та Японією, 6 листопада 1937 р. до нього приєдналася 
Італія (згодом цей пакт став відомий як «Вісь Берлін–Рим–Токіо»). 

Керівництво Великої Британії замість того, щоби зупинити і знешкодити 
зростаючий німецький реваншизм, поки він ще не набрав достатніх сил і 
потуги, потурало агресивній зовнішній політиці канцлера Третього Рейху. 
Т.зв. «політика умиротворення» Берліна Лондоном і Парижем, врешті-решт, 
спричинила початок Другої світової війни (1939–1945 рр.). Спершу це була 
англо-німецька угода 1935 р., потім дозвіл на окупацію Німеччиною 
Рейнської демілітаризованої зони (11 липня 1936 р.) й аншлюс Австрії (13 
березня 1938 р.). 

Наступним кроком була Мюнхенська конференція (29–30 вересня 
1938 р.). На ній керівництво чотирьох країн – Німеччини (Гітлер), Італії 
(Муссоліні), Франції (Даладьє) й Англії (Чемберлен) – розпочало процес 
знищення Чехословацької держави, який остаточно завершився у березні 
1939 р. окупацією Німеччиною, Угорщиною й Польщею рештків ЧСР. А 
поки Німеччина отримала право зайняти етнічні землі судетських німців 
(близько 3,5 млн.), а Польща Шлеськ (місцевість навколо Тєшина). У свою 
чергу, словаки й українці почали вимагати від центрального уряду 
перетворити ЧСР на федеративну державу чехів, словаків та українців. 
6 жовтня 1938 р. президент ЧСР Бенеш йде у відставку, а у Жіліні словаки й 

                                           
1 Пачовський В. Цит. праця. – С. 67. 
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українці на спільній конференції постановили вимагати від центральної 
влади автономію. Якщо Прага того ж дня визнала домагання Братислави, то 
Ужгороду довелося трохи зачекати, тому що все ще існувало прокляте 
«мовне питання» (боротьба між українофілами й москвофілами)1. 

З цього приводу М. Андрусяк пише: «Перший уряд Карпатської України 
був створений дня 8. жовтня і складався з 6-ох міністрів. Для забезпеки своєї 
батьківщини перед мадярськими зазіханнями карпатоукраїнська 
національно-самостійницька репрезентація «Українська Національна Рада» 
порозумілася з москвофільською «Русскою Народною Радою», членам якої 
признала навіть перевагу в створеному уряді. Цим хотіли карпатоукраїнські 
патріоти відтягнути москвофілів і мадярофілів – Андрія Бродія, що став 
премієром, і Степана Фенцика від акції на користь мадярських претенсій до 
Закарпаття. Коли Бродій почав таки порозуміватися з мадярами, празький 
центральний уряд дня 26. жовтня усунув його з цього становища і, як 
державного зрадника, велів арештувати. Премієром уряду Карпатської 
України став вельми заслужений український діяч о. Августин Волошин, 
міністром залишився член попереднього уряду Юлій Ревай»2. 

На жаль, політичне становище ослабленої Чехословаччини було вкрай 
важким, і вона нагадувала безправну сиротину, яку будь-хто міг пограбувати 
і збезчестити. Ю. Боржава зазначає: «Але незабаром прийшли й сумні дні 
для всього Закарпаття. Мадярська влада, користаючи з ослаблення 
загроженої Гітлером Чехословаччини, поробила успішні дипломатичні 
кроки в Римі та Берліні, вимагаючи прилучення до Мадярщини частини 
словацької й закарпатської територій, заселених Мадярами. Дня 2. ХІ. 
арбітри Німеччини й Італії, на засіданні у Відні, винесли рішення, на основі 
якого закарпатські міста Ужгород, Мукачево та Берегово мають бути 
передані Мадярщині до 10. листопада, разом біля 200,000 населення і 700 кв. 
миль території. Грізна вістка блискавкою понеслася по цілому краю. Все ж 
влада Закарпаття цим ані не знеохотилась, ані не заломилась. У звернені до 
народу заявила, що такий дошкульний удар «не зможе заломити в нашому 
народі духа й віри в майбутнє, у сповнення нашого найвищого 
національного ідеалу». Зачалась евакуація міст, призначених для 
Мадярщини. Влада перенесла свій осідок до старого, історичного містечка 
Хусту. Польські й мадярські терористи щораз більшими групами нападали 
на села Закарпаття, а фенциківські чорнорубашники почали вже отверто 
тероризувати Українців і всіх, хто не хотів лишатися під Мадярами. Вороги 
думали, що народ знеохотиться і влада скапітулює. Але вони грубо 
помилилися. Селянство, робітництво й інтеліґенція з подиву гідною 
жертвенністю взялися до нової тяжкої праці в нових умовах. В Хусті нова 
влада розвинула широку акцію, щоб забезпечити населення харчами й 
уреґулювати комунікацію, бо віденським арбітражем відрізано головні 
шляхи й залізниці, що сполучували Закарпаття з Словаччиною та Румунією. 
Організується українське шкільництво, судівництво, адміністрація, а 

                                           
1 Стерчо П. Карпато-Українська держава. – Львів, 1994. – С. 54. 
2 Андрусяк М. Цит. праця. – С. 100. 
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головно виростає Карпатська Січ – зародок майбутньої армії Карпатської 
України»1. 

Отже, попри всі негаразди й дошкульні територіальні претензії 
Будапешта, невдоволення Варшави, нейтралітет Будапешта й тихий саботаж 
Праги, закарпатці почали активно розбудовувати Карпатську Україну й для 
всіх національно свідомих українців Польщі, СРСР, Румунії, Угорщини вона 
мала стати дороговказом на шляху здобуття Української Самостійної 
Соборної Держави. Саме тому О. Субтельний наголошує: «Створення 
українського уряду в Закарпатті справило великий вплив на західних 
українців, особливо у сусідній Галичині. Багато з них вважали його першим 
кроком на шляху до неминучого створення самостійної соборної України. 
Прагнучи захистити першу українську землю, що здобула свободу, багато 
молодих інтегральних націоналістів Галичини нелегально переходили 
кордон і вступали до Карпатської Січі. Однак серед проводу ОУН не було 
одностайності щодо того, яку політику проводити. Якщо молоді радикали 
Галичини вимагали негайної та широкої підтримки Карпатської України, 
їхнє старше керівництво за кордоном, знаючи про німецькі плани, закликало 
до стриманості»2. 

Невизначеність стратегії і тактики українських націоналістів стосовно 
Карпатської України викликає щонайменше подив, а щонайбільше – різку 
критику. Дивно, що ОУН, яка вже близько десяти років веде безкомпромісну 
й жертовну боротьбу за створення незалежної Української держави, втрачає 
нагоду перетворити Закарпаття на справжній плацдарм Національно-
визвольного руху, т.зв. «український «П’ємонт» й опираючись на нього 
розпочати процес визволення українців від іноземного поневолення в ім’я 
здобуття Української Самостійної Соборної Держави. На нашу думку, так 
сталося тому, що після вбивства більшовицьким агентом НКВС Павлом 
Судоплатовим 23 травня 1938 р. очільника ОУН Євгена Коновальця, в 
середовищі націоналістів розпочалася ідеологічна і політична криза. До речі, 
як стверджує Петро Мірчук (офіційний історик й історіограф ОУН 
(Бандерівської), Є. Коновалець усвідомлював значення Закарпатської 
України для вітчизняного державотворчого руху. Зокрема вчений 
наголошує: «Щойно на початку 1938 року, в ході великих політичних 
перетворень у середній і східній Европі, на Закарпаття звернув бачнішу 
увагу сам полк. Є. Коновалець, відчуваючи, що та частина української землі 
зможе відіграти важливу політичну й мілітарну ролю для українських 
революційних сил у боротьбі проти Польщі й Москви. В той час полк. 
Коновалець покликав до праці два окремі штаби: один під керівництвом 
членів ПУН-у Сціборського, Сеника, Барановського й Ярого – для 
ґрунтовного простудіювання та розпрацювання проблеми Закарпаття в 
політичному аспекті, а другий – під керівництвом ген. Капустянського й за 
співучасти ген. Курмановича, полк. Колосовського і полк. Колодзінського 
для такої ж праці під військовим аспектом. Одначе, несподівана смерть полк. 

                                           
1 Боржава Ю. Цит. праця. – С. 41-42. 
2 Субтельний О. Цит. праця. – С. 553. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 248

Євгена Коновальця перервала запляновану ним працю. Обидва штаби 
припинили свої дії, а коли ж за кілька місяців пізніше на Закарпатті почалися 
бурхливі події, то поміж ПУН-ом під проводом полк. А. Мельника і 
провідними членами ОУН, які прибули на Закарпаття, прийшло до 
розбіжностей в оцінці ситуації й того, що в даний момент повинна робити 
ОУН. Члени ПУН-у стали на становищі, що ОУН не повинна анґажуватися в 
події на Карпатській Україні в тому напрямі, щоб там доводити до якихось 
революційних дій, бо, як думали ті члени: «Ми стоїмо напередодні великих і 
основних вирішень, які охоплять не тільки центральну Европу, а й цілий 
світ, і в такій ситуації, де проти себе виступлять гіганти, ми мусимо вибрати 
орієнтацію на одного з них. ПУН такий вибір, який єдино був можливий, 
зробив. Наша акція на Закарпатті виразно йде проти тенденцій німецької 
політики і ми не можемо собі позволити на люксус „війни" з могутньою 
Німеччиною. ПУН мусить вести консеквентно політику „незацікавлення", бо 
такі є вимоги вищої рації». О. Волянський:  «Розлам в ОУН – його причини і 
наслідки» («Вісник», квітень 1948): «За твердженням членів ПУН-у, в той 
час Німеччина бажала закріпити свою приязнь із Мадярщиною і, крім того, 
прагнула зміцнити свій союз із Польщею, щоб забезпечити для себе її 
невтральність під час розгри з Чехо-Словаччиною. З цих причин Німеччина 
ніяк не погодиться на творення на Закарпатті такого політичного стану, який 
виразно ішов би проти бажань Польщі й Мадярщини і провокував би їхній 
спротив. Тож ОУН на Закарпатті, на думку ПУН-у, повинна ввімкнутися в 
працю загальної національної течії для посилення національного 
освідомлювання мас та для леґалістичного натиску на Прагу з метою досягти 
автономії для Словаччини і Закарпаття. Зокрема ж, не вільно допускати до 
того, щоб на Закарпаття переходили члени ОУН із західньо-українських 
земель і втручалися у внутрішні справи Закарпаття, бо вони можуть 
викликати конфлікт поміж ПУН-ом і чеською владою і спровокувати 
небезпеку польської інтервенції на Закарпатті. На цілком іншому становищі 
стала група «крайовиків», що її творили колишні члени КЕ ОУН на ЗУЗ – 
Іван Ґабрусевич-«Джон», Михайло Колодзінський-«Гузар», Зенон Коссак-
«Тарнавський», Роман Шухевич-«Щука», Олекса Гасин-«Лицар» та провідні 
члени мережі ОУН на західноукраїнських землях: сотн. Осип Карачевський-
«Свобода», сотн. Гриць Барабаш-«Чорний»; Осип Линда, Іван Бутковський-
«Гуцул», Євген Врецьона-«Волянський», Юрко Лопатинський-«Калина». 
Вони вважали, що революційна і націоналістична організація, якою є ОУН, 
мусить керуватися тільки українською рацією і не оглядатися на те, чи наша 
дія подобається якійсь сторонній силі, чи ні. Діючи по лінії інтересів нації, 
треба керуватись не тимчасовими труднощами чи невигодами, а широкою 
перспективою майбутнього. Якщо йдеться про піднесення національної 
свідомости мас на Закарпатті, то немає сумніву, що активна революційна 
боротьба, в якій візьмуть участь ті маси, прискорить процес відродження 
національної свідомости. Неприступимим було, на думку «крайовиків», 
стримувати ОУН від активної боротьби, бож у такому дусі виховується 
членство Організації; політику пристосовану до сторонніх сил вели на ЗУЗ 
леґальні партії, що їх ОУН через те вважала за опортуністів. Якщо ж ОУН 
тепер займе таке саме опортуністичне становище до подій на Закарпатті, то 
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це буде важким моральним ударом для всього членства й компромітацією 
Організації перед іншими, – таке становище до тодішніх подій займали 
згадані провідні члени крайової ОУН»1. 

Отже, поки ОУН керував Є. Коновалець, то він своїм авторитетом і 
харизмою лідера об’єднував і радикалів (майбутніх членів ОУН-
Бандерівської) і поміркованих (які стали кістяком ОУН-Мельниківської), 
тим паче що до його думок і пропозицій прислухалися партійні державні 
діячі у Берліні, Римі тощо. Після смерті Є. Коновальця гостро постали 
питання, хто має стати його правонаступником та як подолати 
фундаментальні розбіжності між членами ОУН (головним чином молоддю) у 
Західній Україні та членами Проводу Українських Націоналістів (ПУН) 
(переважно ветеранами Національно-Визвольних змагань 1917–1921 рр.), які 
жили за польським кордоном (Німеччина, Італія тощо). Андрій Мельник, 
який де-факто став головою ПУН (де-юре він був обраний ним 
27. 08. 1939 р. у Римі на Другому Великому Конгресі ОУН), на превеликий 
жаль, не мав такого впливу на молодих радикально-налаштованих членів 
ОУН на Західно-Українських політичних колах. Хоча спочатку він 
відстоював суверенітет і незалежність Карпатської України. Про це свідчить 
П. Стерчо: «Заклик Голови ПУН-у, полк. Андрія Мельника, передала 
Женевська Українська Пресова Служба через радіо з Відня з 20. жовтня 1938 
р., в якому закликалось «усіх українців станути суцільною лавою на службу 
Нації й зокрема бути готовими під сучасну пору кинути максимум 
національної енергії для скріплення сил у боротьбі за Українську Карпатську 
Державу»2. Але А. Мельнику і ПУН нацистські зверхники дали зрозуміти, 
що Німеччина робить ставку саме на Угорщину як потенційного, надійного 
спільника у майбутній європейській війні, а ймовірна Українська держава 
під проводом націоналістів не має для них великої стратегічної та мілітарної 
ваги. Мабуть, тоді й був відданий наказ ПУН членам ОУН в ЗУЗ і Закарпатті 
вичікувати, не педалювати процес і не брати активної участі в 
державотворчому руху у Закарпатській Україні. П. Мірчук зазначає: «Досвід 
1917–1920 років повчав і пригадував, що на сторожі державної незалежности 
мусить стояти своя збройна сила. Тому українські націоналісти взялись 
відразу творити збройну силу Закарпаття. Вже 4 вересня 1938 р. була 
створена парамілітарна організація молоді "Українська Національна 
Оборона", яка в листопаді переіменувалася на "Організацію Національної 
Оборони – Карпатська Січ", популярно – "Карпатська Січ". Головою 
Карпатської Січі вибрано Дмитра Климпуша, його заступником Івана 
Рогача, зв'язковим уряду до Карпатської Січі став др. Степан Росоха. До 
Військового Штабу призначено полк. Миколу Аркаса і полк. Гната 
Стефанова. Творення Карпатської Січі як збройної сили викликало сильний 
відгомін теж далеко поза межами Закарпаття, тому на Закарпаття почали 
прибувати боєздатні члени ОУН з інших теренів України, особливо із 

                                           
1 Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. Перший том. 1920–1939. 

Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк, 1968. – С. 549-550. 
2 Стерчо П. Національне відродження Карпатської України // Організація Українських 

Націоналістів 1929–1954. Збірник статей у 25-ліття ОУН. – Б.м. [Франція], 1955. – С. 204. 
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сусідньої Галичини. Трьох із них, полк. Михайло Колодзінський, пор. Зенон 
Коссак і пор. Роман Шухевич стали відразу не тільки членами Штабу, але 
дійсними командирами Карпатської Січі. ПУН мав уже давніше окремий 
військовий штаб, членами якого були: ген. Курманович, ген. Капустянський, 
полк. Сушко, полк. Сціборський, полк. Колосовський, сотн. Сеник і сотн. 
Ярий. Диспонували вони поважним числом старшин і підстаршин, що були 
членами ОУН. Співпрацювали з ПУН-ом: ген. Петрів, ген. Омелянович-
Павленко, ген. Сальський, ген. Удовиченко, ген. Сварика. Члени ОУН були 
переконані, що ПУН вишле бодай частину з них в Карпатську Україну, щоб 
організувати, вишколювати і повести в бій відділи Карпатської Січі проти 
мадярських імперіялістів, що все нахабніше зголошували свої апетити на 
Карпатську Україну. На диво – того не сталося. Якраз навпаки: вже під 
кінець 1938 р. Ярослав Барановський як зв'язковий з Краєм передав Крайовій 
Екзекутиві ОУН на Західно-Українських Землях наказ ПУН: строгу 
заборону членам ОУН в Галичині й на Волині переходити на Закарпаття, а 
тим, що вже були на Закарпаттю, наказ виїхати з Закарпаття. Виправданням 
такого наказу було твердження, що Польща готується з Мадярщиною 
напасти на Закарпаття і виявлена присутність в Карпатській Січі галичан і 
волиняків, громадян Польщі, використає Польща як оправдання своєї 
інтервенції. Тогочасний Крайовий Провідник ОУН на ЗУЗ Л. Ребет передав 
цей наказ ПУН організаційним шляхом в низи ОУН на ЗУЗ. Це викликало 
замішання і розгубленість в рядах ОУН. В загальному воно спинило масовий 
перехід членів ОУН з Галичини на Закарпаття, а ті, що не послухали того 
наказу ПУН, приймали на Закарпаттю інше прізвище. Не підчинилися тому 
наказові ті, що вже були на Закарпаттю. Тому М. Колодзінський став "полк. 
Гузар", З. Коссак – "чет. Тарнавський", Юрко Лопатинський – "пор. Калина", 
Р. Шухевич – "чет. Щука", Гриць Барабаш – "чет. Чорний", Іван Бутковський 
– "пор. Гуцул" і т. п. Не задовольняючись таким "трюком", зміною прізвища 
галичан, членів "Карпатської Січі", ПУН прислав до Ужгороду як свого 
представника О. Ольжича з різким наказом Колодзінському, Шухевичеві і 
Коссакові – негайно залишити Карпатську Січ і виїхати з Закарпаття, а 
одержаний наказ ПУН сейчас передати до виконання всім галичанам, що 
стали в ряди Карпатської Січі. Згадані три галичани – Колодзінський-
«Гузар», Коссак-«Тарнавський», і Шухевич-«Щука» рішуче відмовились 
виконати той наказ ПУН-у у відношенні до них самих і відмовились 
передати його організаційним зв’язком ОУН підлеглим їм членам ОУН, що 
стали в ряди Карпатської Січі, прибувши з Галичини або Волині. У висліді 
такого приголомшуючого становища ПУН Карпатська Січ під командою 
полк. Колодзінського-«Тузара», пор. Шухевича-«Шуки» і пор. Коссака-
«Тарнавського» стала «нелегальною» не тільки в очах центральної влади 
ЧСР, яка домагалася розпущення її як військової частини, але і в оцінці та в 
плянах ПУН-у, що його очолював Вождь Андрій Мельник, а керував ним 
фактично Ярослав Барановський… На початку 1939 р. до Хусту прибув 
знову Ольжич як післанець ПУН-у. Поставивши як член ПУН-у 
Колодзінського, Шухевича і Коссака пред собою на «струнко», він передав 
їм «гостру догану за організаційну несубординацію», а після того додав від 
себе: «Це я передав офіційно від ПУН. А як український націоналіст, від 
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себе, я висловлюю вам мою найглибшу пошану і подив як правдивим 
націоналістам-революціонерам!» Урядові (ще федеративної) Карпатської 
України Барановський передав становище ПУН-у: Українська справа 
залежна від волі фюрера Гітлера. Ми не сміємо противитись його плянам, 
але лояльно співпрацювати з німецьким урядом, щоб заслужити собі в 
Гітлера Україну. Закарпаття фюрер обіцяв мадярам. З огляду на інтереси 
всієї України, треба без спротиву пожертвувати Закарпаття. Тим більше, що 
який небудь збройний спротив українців – зовсім безвиглядний»1. 

Задля об’єктивності хочемо навести й думку членів ПУН. Так, Микола 
Капустянський вважає, що ПУН провела активну творчу ідеологічно-
виховну і організаційну роботу, як в розбудові Карпатської України, так і в 
боротьбі січовиків, націоналістичних кадрів та націоналістичної молоді в 
обороні молодої держави. Після загальних і теоретичних висловлювань він 
подає звіт про реальну роботу ПУН: «На початку 1939 року у Відні 
скупчився Військовий Штаб ПУН: ген. В. Курманович, полк. Р. Сушко, ген. 
штабу підполк. В. Колосовський та інж. М. Мелешко. Нам пощастило, 
переборовши всі труднощі, дістатися до Відня через Женеву. Поза тим у 
Відні перебували: О. Сеник-Грибівський і Я. Барановський, деякий час був 
тут підполк. М. Сціборський. Назагал перебування націоналістичної еліти у 
Відні разом з Військовим Штабом ПУН сприяло обміну думками, усталенню 
поглядів і накресленню спільних плянів в дальшій підготовчій праці. Штаб 
вживає всіх заходів, щоб допомогти Карпатській Україні оформитися в 
державу та оборонити її. Для цього притягає він на Карпатську Україну 
військові й революційні кадри ОУН, а також і вояків «старої войни». Наш 
плян порозумітися з урядом Чехословаччини у справі здобуття зброї для 
українських військових частин на Закарпатті був зірваний сот. Ярим. 
Німецькі чинники унеможливили ген. Капустянському і полк. Сушкові 
виїхати на Карпатську Україну»2. 

Отже, далі формування планів й узгодження концепцій справа не пішла, а 
жаль. Інший прибічник ОУН-Мельниківської Петро Стерчо (учасник тих 
подій) впевнено констатує: «Розвиток культурних і національно-політичних 
подій на Закарпатті від першої світової війни не йшов якимсь ізольованим 
шляхом. Ці події були тільки окремим звеном єдиного ланцюга Української 
Національної Революції, основним двигуном якої, по програних визвольних 
змаганнях на відкритих фронтах, була Українська Військова Організація, а 
згодом Організація Українських Націоналістів. Зокрема ж національно-
державне будівництво Карпатської України в 1938–39 рр. проходило 
виразно під знаком Тризуба з мечем, з активною і безпосередньою участю 
ОУН, очолюваної полк. Андрієм Мельником»3. 

                                           
1 Мірчук П. Революційний змаг за УССД (Хто такі «бандерівці», «мельниківці», «двійкарі.). 

– Нью-Йорк; Торонто; Лондон, 1985. – С. 90-93, 94. 
2 Капустянський М. Військова підготовка ОУН // Організація Українських Націоналістів 

1929–1954. Збірник статей у 25-ліття ОУН. – Б.м. [Франція], 1955. – С. 133. 
3 Стерчо П. Національне відродження Карпатської України // Організація Українських 

Націоналістів 1929–1954. Збірник статей у 25-ліття ОУН. – Б.м. [Франція], 1955. – С. 187. 
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Хоча докази, наведені ним у своїй статті, не підтверджують його 
концепції, і це наводить на думку, що автор видає бажане за дійсне. Це 
підтверджує і досить таки фундаментальна його праця «Карпато-Українська 
держава», у якій не те що розділу, а навіть підрозділу не присвячено 
діяльності ОУН в Закарпатті, а даремно, бо аналізувати було що, та ще й 
реальному учаснику тих подій. А твердження П. Стерча, що за президентом 
Августином Волошиним стояли провідники всеукраїнського визвольного 
руху того часу – єдиної тоді ОУН, викликає подив1. Ми переконані, що за 
Батьком (так називали Волошина місцеві жителі) стояли передусім 
закарпатці і пересічні націоналісти, а члени ПУН, на жаль, стояли за 
Гітлером… 

До речі, від початку найвище нацистське керівництво, на нашу думку, 
вагалося і, можливо, розглядало Карпатську Україну як ще одного з сателітів 
для ведення власної геополітичної гри. На це вказують події після 
Віденського арбітражу (2 листопада 1938 р.), коли гортістська Угорщина 
вирішила не задовольнитися отриманим (понад 12 % території краю), а 
захопити все Закарпаття. Учасник тих подій Августин Штефан пише: «Після 
Віденського арбітражу мадярський уряд рішився забрати Карпатську 
Україну силою. З участю Горті 6 листопада відбулася нарада, на якій були 
узгіднені напрямні щодо окупації Карпатської України. 15 листопада реґент 
Горті мав довгу розмову з німецьким послом Отто фон Ердманнсдорффом і 
намагався виправдати перед Берліном потребу мадярської акції. 18 
листопада мадярський уряд скінчив приготування до підбою Карпатської 
України. Того самого дня міністерська рада вирішила зайняти Карпатську 
Україну вночі з 19 на 20 листопада. 19-го листопада в пізні пополудневі 
години міністерство закордонних справ доручило пресі опублікувати на 20 
листопада  вістку, що Руська Народня Рада закликала мадярську армію… 
Одначе військо не розпочало наступ у заплянований час. Покликуючись на 
те, що військо втомилося довгим походом, командування армії пересунуло 
наступ на 24 години. (Правдоподібно германофільські старшини головного 
штабу навмисно саботували). 20-го листопада мадярські часописи в 
сенсаційних статтях подавали, що Руська Народня Рада закликала мадярське 
військо. Німецький уряд довідався з тих повідомлень, а теж від італійського 
посла в Берліні, про мадярські пляни і разом з італійським урядом 
запротестували в Будапешті. Муссоліні виправдувався перед німцями, що 
мадяри ввели його в блуд, бо представили йому справу так, ніби німці не 
мають проти їх акції заперечень. Муссоліні ще того самого дня пізно 
викликав мадярський уряд, щоб відкликати акцію. 21-го листопада рано 
досвіта, якраз перед наступом, мадярський уряд видав наказ припинити 
акцію»2. 

На початку 1939 р. угорці знову намагалися загарбати Закарпаття, але, 
забігаючи наперед, зауважимо, що тільки у березні 1939 р. фахово і цинічно 
зваживши всі «за» і «проти» Німеччина не просто дала дозвіл, а наказала 

                                           
1 Стерчо П. Карпато-Українська держава. – Львів, 1994. – С. 222. 
2 Штефан А. Передмова // Карпато-Українська держава. – Львів, 1994. – С. 13–14. 
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Угорщині окупувати Карпатську Україну1. Хоча не тільки ОУН, а і 
офіційний уряд Закарпаття тішив себе надією, що Німеччина «нам 
поможе»… 

Але це ще буде, а поки в неділю 12 лютого 1939 р. відбулися вибори до 
першого законодавчого органу (парламенту) – Сойму Карпатської України. 
Хоча, відзначимо, що у виборах брала участь лише одна політична сила – 
Українське Національне Об’єднання (всі інші партії були усунені від 
виборів). Виборці, у свою чергу, могли чи підтримати його виборчий список, 
чи проголосувати проти. Чеські урядовці навіть сумнівалися, чи набере 
«лист» (список) УНО достатню кількість голосів. Проте закарпатці в 
черговий раз показали всій Європі й світу свою високу національну 
свідомість. Надамо слово очевидцю й учаснику тих буремних подій Антіну 
Кущинському: «В усьому Закарпатті вибори до Сойму дали повну 
сатисфакцію урядовій листі, складеній Українським Національним 
Об’єднанням. До голосовання з’явилось майже все населення краю, а саме 
92.5 % повноправних виборців. З них 92.4 % голосували «за», а лише 7.6 % 
«проти» листи. Між послами було обрано представників усіх верств і станів 
населення. Це були кращі люди головніших на Закарпатті професій. Це була 
та аристократія, про яку мріяв В’ячеслав Липинський у своїх «Листах до 
братів хліборобів». На послів було обрано як автохтонів, так і переселенців в 
цей край – еміґрантів української національности, як греко-католиків, так і 
православних. Найбільше між обраними було селян – 8 послів, потім 
духовенства – 6 послів, потім ішли інші представники робітників, учителів, 
урядовців і лікарів»2. 

19 лютого 1939 р. у Хусті відбувся другий з’їзд Карпатської Січі (її 
перший з’їзд був проведений ще 4 грудня 1938 р. теж у Хусті, на якому 
обговорювалися засадничі питання її внутрішньої організації й ідеології). 
Про нього яскраво свідчить самовидець Любомир Гірняк: «Через тиждень 
після виборів ми пережили другу радісну подію, З’їзд Карпатської Січі. У тій 
величавій маніфестації, взяло участь п’ять тисяч покищо не уніформованих. 
Це була незабутня хвилина: дефілювати перед своїм Урядом і запрошеним 
на цей З’їзд генералом Віктором Курмановичем, кол. шефом Штабу 
Начальної Команди УГА і міністром Військових Справа ЗУНР, який прибув 
сюди з Відня. Для нас молодих справляло велику радість і сатисфакцію 
дефілювати перед так високої ранґи військовиком, який був творцем і 
учасником переможного походу УГА на Київ 31-го серпня 1919 р. ця 
дефіляда була переглядом і показом військового потенціалу Карпатської 
України, що його становила молодь із усіх земель України і кол. вояки армії 
УНР»3. 

Проте ми переконані, що будь-яке військо окрім уміння марширувати на 
парадах, насамперед повинно фахово виконувати свій головний обов’язок – 
захищати територію власної держави від ворожих посягань. Взагалі, 

                                           
1 Стерчо П. Карпато-Українська держава. – Львів, 1994. – С. 207-212. 
2 Кущинський А. Закарпаття в боротьбі (Спогад). – Буенос-Айрес, 1981. – С. 105. 
3 Гірняк Л. На стежках історичних подій. Карпатська Україна і наступні роки. Спогади і 

матеріяли. – Нью-Йорк, 1979. – С. 102. 
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створення і діяльність Організації Народної (Національної) Оборони – 
«Карпатської Січі» – та її збройна боротьба за незалежність Карпатської 
України є темою не те що окремої статті, а навіть цілої монографії. Але 
автор не хоче оминути цю дуже важливу і разом з тим контраверсійну 
сторінку історії Закарпаття, тому хоч і тезово, але намагатиметься 
висвітлити її головні аспекти. По-перше, «Карпатська Січ» створювалася як 
ядро майбутньої української армії, але фактично нею так і не стала. За 
півроку своєї діяльності (з вересня 1938 по середину березня 1939 р.), її 
керівники робили все що завгодно, але тільки не творили українське військо. 
Закарпаття це гориста місцевість, де за великим прагненням у 
важкодоступних місцях можна організувати таємні військові бази і на них 
навчати українських патріотів військового ремесла. Існувала проблема 
гострої нестачі зброї, спорядження, набоїв тощо, але чому не створювалися 
мобілізаційні, тактичні й стратегічні плани ведення бойових дій по захисту 
краю, чому в бій ішла непідготовлена молодь? Десятки «Чому?», а відповіді 
нема. По-друге, «Карпатська Січ» реально стала не військовою, а 
політичною організацією, яка переймалася не творенням власної армії, а 
спробами перебрати владу від уряду А. Волошина, тим самим створюючи 
безлад у молодій закарпатській державі. Для підтвердження цих думок 
надамо слово свідку тих подій літератору і громадському діячеві 
Володимирові Бірчаку: «Нефаховість із надмірним волюнтаризмом робила 
те, що робить і авто з сильним мотором, але без розумного керманича. Вона 
скакала на всі боки, викликала страх у людей, доки не заїхала на якусь 
перешкоду і не вбила всіх, або більшість, що на ній їхали. То був кінець і 
тільки такий кінець міг бути. Нефахові коменданти не означили меж своєї 
чинности. – Команда Січі втручалася до всього, всюди хотіла бути, в усім 
забирати голос, всі справи вирішувати. Це був свого роду тоталізм, властиво 
не тоталізм, а імітація тоталізму, бо ж Січ не мала до того фахових сил. Це 
був другий уряд Карпатської України, який саме й тим, що був другим, 
вносив хаос і колотнечу. Січ мала вести передвійськовий вишкіл. Січ – як 
уже було сказано – вела працю культурного, національного й політичного 
освідомлення населення. Січ бажала бути, а наприкінці й стала військовою 
силою – без фахових старшин. Січ робила й службу тайної поліції, 
перевірювала, на якій основі й пощо до Хусту хто приїздив, особливо 
український емігрант, а небажаних відставляли поза границі Карпатської 
України, хоч його папери були всі в порядку. Січ сповняла й функції 
«Второй Комісії» Петра Великого – ловила на вулиці особливо галицьких 
еміґрантів і без переслуху – била й катувала. Так побили п’ять або шість 
еміґрантів під претекстом, що це бувші соціалісти й бувші комуністи й 
бувші кацапи. При цьому між іншим полагоджувалися особисті порахунки. 
За програний судовий процес у Празі вільно було зловити противника в 
Хусті й відбити йому нирки та зробити з нього каліку на все життя. Це 
страшні були речі, але були – у нас, у нашій Україні. Мовчати про це уважав 
би я за злочин. Січ вела й промисл: команда Січі в Хусті винаймала «Січову 
Гостинницю», а один із комендантів ще мав фінансувати дві молочарні в 
Хусті… Січ виконувала судівничу владу: січовики судили людей по селах. 
Сімнадцятилітні хлопці заприсягали селян і видавали присуди; Команда Січі 
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в Хусті не уважала це за аномалію й не виступала проти цього, навпаки – 
хвалилися, що таких присудів видали січовики вже… п’ятьсот. Січ не була 
вдоволена театром «Нова Сцена» і зорганізувала, для конкуренції «Новій 
Сцені» – Летючу Естраду. Січ хотіла відіграти ролю найвищого державного 
контрольного уряду, втручалася до всіх державних справ, іменування 
урядовців і т.п. В альманаху «Карпатська Україна в боротьбі» згадує автор 
на 40 с.: «Січ вимагала (!) рівнож передання служби безпеки в краю, це є – 
жандармерії та фінансової сторожі, в українські руки, бо вони були до 
української влади ворожі й непевні. Ці вимоги Січі не стрінули успіху». 
(Безперечно було правдою, що чеська жандармерія й фінансова сторожа, або 
деяка її частина, відносилася до українського уряду ворожо й була непевна, 
але було теж безперечною правдою, що український уряд та все українське 
громадянство знало, що в українській державі мусить бути заведена 
українська жандармерія й українська фінансова сторожа, але невже ж цю 
реформу міг був у силі і зумів би перевести комендант Клемпуш у спільці з 
трьома Ро?! (Роман, Росоха, Рогач). Правнича комісія уряду й відмовилася 
ухвалити проєкт закону в тому ділі.) Врешті: Команда Січі в Хусті вважала 
себе за найвищий ареопаг державної мудрости, за найвищого виразника 
українського патріотизму…»1 

Усі ці деструктивні дії призвели до того, що керівництво «Карпатської 
Січі» (Команда Січі) вирішили переформувати владу і самі її очолити. 
В. Бірчак свідчить: «Я знав, що дня 19 січня мали галичани із Січі тайне 
засідання, на якому порішили прем’єра інтернувати і самим проголосити 
диктатуру… Це все, разом узяте, свідчило, що Команда Січі виросла понад 
голови уряду й вела політику – не українську, а когось третього. Одного того 
третього – чи більш було цих третіх?!»2. 

На початку березня 1939 р. Команда Січі видала таємний наказ, щоб 
Окружна Команда Січі у Воловому роззброїла чеські війська й жандармерію. 
У світлі цього рішення бої 14 березня 1939 р. на вулицях Хуста між 
чеськими вояками і січовиками є його логічним продовженням (загалом в 
цих сутичках загинуло 70 українців і 8 чехів)3. Саме тому ми погоджуємося з 
думкою В. Бірчака, який, проаналізувавши ці події, дійшов висновку: «Одно 
було певне: боротьба з чехами була програна. Її перебіг представлявся мені 
так: захитаний правний стан і зла господарка фінансами, провокативні 
вибрики Січі і всесторонні інтриґи проти кандидатів на третього міністра з 
боку таки самих українців – відкрили ген. Прхалі ворота. Дальші невірні 
директиви з заграниці і переворот, що його підготовляла Команда Січі, дали 
ген. Прхалі нагоду вхопити зброю і сьогодні була Січ розбита, а пан прем’єр 
видаванням і відкликуванням наказів – скомпромітований. Коли б не прихід 
мадярів, то ген. Прхала був би тепер стався безмежним диктатором 
Карпатської України. Всю силу передали йому самі українці своїм 
неумінням вести державні діла. Але цим разом ласкава пані історія була 

                                           
1 Бірчак В. Цит. праця. – С. 39-40. 
2 Там само. – С. 64. 
3 Там само. – С. 61-62, 86. 
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справді для нас ласкава. Наступали мадяри, і бій з ними затемнював велику 
нашу програну»1. 

13.03.1939 р. А. Гітлер направив президенту ЧСР ультиматум з вимогою 
капітуляції. 14 березня президент ЧСР Е. Гаха капітулював і передав Чехію і 
Моравію під протекторат Німеччини. Ранком 14 березня 1939 р. угорські 
війська перейшли кордон і захопили декілька плацдармів для введення 
майбутніх бойових дій на теренах Карпатської України. У полудень того ж 
дня, словацький Сойм проголосив самостійність Словаччини. Під вечір 
14.03.1939 р. прем’єр-міністр А. Волошин провів нараду з послами, де було 
вирішено проголосити самостійність Карпатської України, скликати Сойм у 
середу 15 березня 1939 р. і сформувати нову владу. Увечері він же у виступі 
на Хустській радіостанції від імені українського народу Закарпаття та його 
влади проголосив самостійність Карпатської України. А в ніч з вівторка на 
середу 15. 03. 1939 р. о 1год. 30 хв. Уряд карпатської України передав у руки 
німецькому консулу Г. Гоффманну у Хусті телеграму, що її консул вислав о 
3 год. 50 хв., а потрапила вона до Берліна о 6 год. 15 хв. ранку. У ній 
прем’єр-міністр А. Волошин звертався до міністра закордонних справ 
Німеччини з такими словами: «В імені Уряду Карпатської України прошу 
Вас прийняти «до відома проголошення нашої самостійності під охороною 
Німецього Райху»2. 

Але відповіді на своє звернення закарпатські урядовці так і не отримали, 
лише згодом німці їм порекомендували взяти приклад із чехів і здатися на 
милість угорським загарбникам. Німецький консул запросив до себе 
керівництво «Карпатської Січі» і порадив їм негайно капітулювати, бо в 
ситуації, коли на окупацію Закарпаття погодилися очільники Німеччини та 
Італії, будь-який збройний супротив є безперспективним. На ці зверхні слова 
німцям М. Колодзінський мужньо відповів: «В словнику українського 
націоналіста немає слова «капітулювати». Сильніший ворог може нас у бою 
перемогти, але поставити нас перед собою на коліна – ніколи!». П. Мірчук 
зазначає, що це була гідна відповідь українського націоналіста, і перший 
відкритий спротив планам і «порадам» А. Гітлера й нацистської 
Німеччини»3. 

Весь день середи пройшов у підготовці до відкриття і проведення 
урочистих зборів закарпатського парламенту. Ю. Боржава так описує ці 
доленосні події: «Після обіду 15. III. в год. 3-тій зібрався Сойм Карпатської 
України в великій салі хустської гімназії. Від Севлюша вже було чути в 
Хусті канонаду мадярської артилерії. На відкриття Сойму зійшлося 22 
посли, бо фронт відірвав 8 послів від Хусту, 1 посол був хворий, а 
О. Олдофреді, заступник німецької меншини, хоч був у Хусті, не прийшов 
(очевидно знав про наказ Гітлера). Сойм відбув 6 засідань з короткими 
перервами під головуванням Августина Штефана. На другому й третьому 
засіданнях Сойму приявні представники народу схвалили закон ч. І.: 
1. Карпатська Україна є незалежна держава; 2. Назва держави є Карпатська 

                                           
1 Там само. – С. 73-74. 
2 Стерчо П. Карпато-Українська держава... – С. 207-213. 
3 Мірчук П. Нарис історії ОУН… – С. 557-558. 
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Україна; 3. Карпатська Україна є республикою, президента якої вибирає 
Сойм; 4. Державна мова є українська; 5. Барва прапору є синя й жовта; 6. 
Державним гербом є дотеперішній крайовий герб: медвідь у лівому 
червоному півполі і чотири сині та жовті смуги в правому півполі та тризуб 
св. Володимира Великого з хрестом на середньому зубі; 7. Державним 
гимном є „Ще не вмерла Україна"; 8. Цей закон обовязує відразу після його 
прийняття. – На четвертому засіданні президентом Карпатської України 
вибрано о. Августина Волошина, який іменував новий уряд: премієр і 
міністер закордонних справ – Юл. Ревай, а дальші міністри – Ст. Клочурак, 
Ю. Перевузник, Юл. Бращайко, Авг. Штефан та М. Долинай. Не зважаючи 
на смертельну небезпеку, серед якої родилася нова, самостійна українська 
держава, учасники Сойму й люди на вулицях Хусту обіймалися й цілували 
одні одних із радости. Поки Сойм скінчив свої засідання, мадярська армія 
стояла вже тільки 12 км. від Хусту. Вона завізвала владу Карпатської 
України капітулювати. Уряд відкинув це домагання, але згодився вислати 
делеґатів на переговори до Будапешту під проводом міністрів д-ра 
Юл. Бращайка та д-ра М. Долиная. Дня 16. III. президент Авг. Волошин і 
частина уряду переїхали до Румунії»1. 

Отже, одночасно з проголошенням незалежності Карпато-Української 
держави, на її землі вторглися угорські загарбники. Керівництво Карпатської 
України, розуміючи, що сподівання на німецьке покровительство даремне, і 
перебуваючи в оточенні двох вороже налаштованих країн – Угорщини і 
Польщі (які робили все для її знищення), та двох відносно нейтральних – 
Румунії і Словаччини (що теж не мали особливої любові до закарпатців), 
вирішувало: що робити? Учинити так, як це зробили чехи (здатись на 
милість переможцям), чи зі зброєю в руках відстоювати її незалежність? 

Перебіг подій змінювався з калейдоскопічною швидкістю, як зазначала 
кореспондент «Нью-Йорк Таймс» Анна О’Гари Мак Кормік: «І так 
Карпатська Україна була під трьома прапорами протягом 27 годин…»2 
Спочатку майорів чеський, потім ненадовго український і, зрештою, – 
угорський. Ні А. Волошин, ні будь-хто з уряду Карпатської України не був 
готовий прийняти виклик й очолити спротив. Тверезо оцінивши ситуацію, 
вони просто вирішили емігрувати. Надамо слово очевидцю й учаснику В. 
Бірчаку: «В наслідок того пан прем’єр рішився виїхати раненько в четвер 16 
березня через Тису до Румунії; перед від’їздом видав команді Січі наказ, 
щоб не ставили мадярському війську опору. Мав сказати: «Проти нас іде 
правильна мадярська армія, проти якої не встояти неправильній наборзі 
зорганізованій Січі. Не бийтеся, а бережіть наш найцінніший дар – життя. 
вашого життя й вашої праці потребує Україна більше, як вашої смерти». Січ 
не виконує того наказу, а січовики обвинувачують прем’єра, що він їх 
зрадив. Місцеві політики, помимо телеграми з Берліна, однаково вірили, що 
міністрові Реваєві таки вдасться переконати Гітлєра й той змінить свою 
постанову. В тому часі мала прийти телеграма від когось із проводу 

                                           
1 Боржава Ю. Цит. праця. – С. 51-52. 
2 Гірняк Л. Цит. праця. – С. 168. 
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націоналістів, мабуть із Відня, а наказом, щоб боротися до останньої краплі 
крови… Свідомо йшло про те, щоб якнайбільш молоді вигинуло в обороні 
Карпатської України. Щоб українською кровю була зрошена країна, щоб 
була принесена як найчисленніша жертва людського життя»1. 

Ми хочемо виголосити думку – «Чи треба було воювати українцям за 
Карпатську Україну?». І відразу ж ствердно відповідаємо – «Так!», але не 
по-аматорськи, а професійно, не кидати супроти вишколених і гарно 
озброєних гонведів (солдатів) угорської армії непідготовлену молодь, а 
чинити спротив загарбникам силами мобільних партизанських з’єднань, 
підриваючи мости, залізничні колії, влаштовуючи засідки на шляхах, 
околицях містечок і селищ тощо. Так діяв, наприклад, гуцульський загін під 
керівництвом, наголошуємо, вчителя – Антіна Кубинського. Пізніше він так 
охарактеризував свою діяльність: «Згадую зі святим пієтизмом і любов’ю 
своїх побратимів січовиків Гуцульського Коша Карпатської Січі в Квасах, і 
стверджую що в критичні дні 15–16 березня 1939 р. в районі від Рахова до 
Ясеня, то є в Квасах, то була жменька відчайдухів, коли їх порівняти з 
силами ворога, що нас оточував. Чую себе зобов’язаним також зазначити, 
що затримка ворожого нападу на село Кваси, в тім прикордоннім відтинку 
до Польщі й Румунії, що тягнувся попри Чорну Тису, сталася завдяки 
бравурному настрою, що тоді панував у молодих гуцулів-закарпатців і їхнім 
природнім, сказати б – козацьким хитрощам і здібностям. Вони зуміли 
обманювати й залякувати мадярів на протязі трьох діб своїми маневрами 
невеликих роїв в числі від кількох до кільканадцяти леґінів при взірцевій 
побратимській дисципліні та вірності січовій присязі… Цей відділ 
Гуцульського Коша Карпатської Січі перестав виконувати покладене на 
нього завдання лише тоді, коли район Квасів був оточений ворожими 
частинами в усіх сусідніх селах (Ясеня, Рахів, Устєріки, Богдан) і розсипався 
з наказу команди по лісових нетрях»2. 

Але це був поодинокий випадок, зазвичай усе відбувалося так, як описує 
у своїх спогадах В. Бірчак події четверга 16 березня 1939 р.: «В місті вже не 
видно чеського війська, тільки січовики. «Яка наша сила?» – питаю 
знайомого інжінера – військового старшину. – «Діти! Я роздав їм кріси, вони 
похапали і біжать, але амуніції не беруть. Перший раз у житті мають кріси в 
руках. Коли я їм роздав ґранати, на цілу сотню тільки один умів обходитися 
з ними й їх кидати. А я маю їх вести в бій. Від когось іншого довідався я, що 
250 учнів учительської семінарії в Севлюші вийшло в бій проти мадярів. Про 
цей інцидент говорить у своїх споминах Василь Поштак, учень семинарії. 
(Карпатська Україна в боротьбі. Збірник, ст. 136-339). Кілька 
характеристичних речень дозволю собі з тих споминів навести. «Коли 
семинаристи дістали в Копані кріси і їхали до Королева над Тисою до бою – 
«кожний дивиться, як буде опускати курок». – У Веряці стаємо й 
формуємося в ряди в такім місці, де ніхто не може нас побачити. 
Починається малий вишкіл стріляння». – Хлопці жартують. Майже кожний 

                                           
1 Бірчак В. Цит. праця. – С. 77. 
2 Кущинський А. Цит. праця. – С. 95-96. 
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ще ніколи не стріляв з рушниці, а тепер прямо стає до бою з наїзником». 
«Мадяри полонили багато семінаристів. Юду й коло десяти інших. Всіх 
розстріляли» (ст. 338). На іншому місці: «Тут – там розстрілювали січовиків. 
Ранених дорізували. – Ліве крило фронту все полягло» (ст. 399)»1. 

Чому так сталося? Чим займалося керівництво «Карпатської Січі» майже 
півроку? Де ті вишколені 10 тисяч січовиків, що марширували в Хусті 19 
лютого 1939 р.? Чому десь зник Д. Климпуш, чому один із перших емігрував 
комендант Збройних Сил Карпатської України полковник С. Єфремов? 
Десятки чому… Але якщо взяти за основу тезу, що для членів ОУН, які 
фанатично керували «Карпатською Січчю», було головним не військове 
будівництво, а перебрання офіційної влади від уряду А. Волошина і 
перетворення Карпатської України на форпост націоналістів, то все стає на 
свої місця. Чи могли створити хоча би більш-менш підготовлене військо, 
люди, які самі в цьому нічогісінько не тямили? І М. Колодзінський, і 
З. Косюк, і Р. Шухевич хоч і мали військову освіту, але справжніми 
спеціалістами вони були лише в організації терористичних актів, хоча при 
бажанні й вони могли творити закарпатське військо, але у них було інше 
бажання… Були ще й справжні бойові генерали й офіцери у Відні, проте їм 
ПУН заборонив втручатися у справи Карпатської України. Виходить 
зачароване коло: ті, що при бажанні могли – не хотіли, а ті, що хотіли і 
могли – не змогли… 

Ми не будемо описувати перебіг бойових дій, хроніку поразки 
Карпатської України, лише наголосимо, що навколо останніх днів її 
існування було створено чимало міфів і домислів. Розглянемо найважливіші 
з них: По-перше, міф про те, що карпатські січовики тримали регулярний 
фронт майже два тижні2. Більш-менш реальний спротив угорським 
загарбникам тривав 14–17 березня 1939 р., а надалі – лише спорадичні 
сутички ворогуючих сторін і поступове очищення угорцями від січовиків 
усього Закарпаття. Розмови про організований партизанський спротив 
закарпатців – це фантазії оунівських і ура-патріотично-налаштованих 
дослідників. Із січової старшини, хто міг – емігрували, а хто не зміг втекти і 
не загинув на полі бою, той потрапив у полон. У другій половині березня 
1939 р. угорці розстріляли полонених колишніх очільників Карпатської Січі 
М. Колодзінського, З. Коссака. Отже, більш нікому було організовувати і 
чинити опір окупантам. 

По-друге, міфи про великі втрати закарпатців. П. Стерчо наводить такі 
цифри загиблих і полонених: «Біля п’ятьох тисяч карпатоукраїнських воїнів 
впало на полі слави, в бою з наступаючими мадярськими дивізіями. Тисячі 
опинилися в концентраційних таборах Кривої, Варья-Лапоша та в 
мадярських катівнях у Великому Бичкові, Хусті, Перечині й інших 
місцевостях поневоленої Карпатської України. Інші тисячі карпатських 
січовиків пішли в підпілля, а десятки тисяч пішли на еміграцію, де також 
«ворогам помсту присягали»3. 

                                           
1 Бірчак В. Цит. праця. – С. 79. 
2 Стерчо П. Цит. праця. – С. 219. 
3 Стерчо П. Національне відродження Карпатської України… – С. 209-210. 
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В. Бірчак, у свою чергу, проаналізувавши цю проблему, свідчить: «Отже 
скільки загинуло наших? З фактів, які вище я подав і при яких я опирався на 
оповідання достовірних людей-очевидців, випливає, що в боях січовиків з 
чеським військом згунуло наших біля 70, а в боях з мадярами – найменше – 
1000–1500. Тереном боїв з мадярами була південна частина Карпатської 
України: січовики убиті по лісах, лежать там може й до нині, ніким не 
бачені, не числені, і хіба тільки пастух або дикий звір знайде колись їх кості. 
Скільки людей щезло з арештів і не вернулося домів, скільки померло 
побитих – хто з нас може це знати? В Карпатській Україні обчислюють нині 
втрати на 3000–4000. Цей факт насуває подвійні рефлексії. Одні, що наша 
молодь готова до найбільших жертв аж до віддачі життя за Україну. Це 
потішний факт, який нам каже мати глибоку пошану до тієї молоді. Але цей 
факт насуває нам і другі рефлєксії: Скільки впало противників у бої? В боях 
з чеським військом впало наших 70, а чеських вояків – 8. Мадярське радіо 
голосило, що при занятті Карпатської України згинули 74 гонведи, а 140 
були ранені. Берім, що з тих 140 зранених згинули ще 30 – то дістанемо, що 
мадярів згинуло приблизно – 100. Рахунок виходить страшний. В боях з 
чеським військом впало 70 українців і чеських вояків. В боях з мадярами 
впало 1000 до 1500 українців і 100 мадярів. З того зіставлення виходить, що 
майже десять або й пятнадцять наших ішло за одного супротивника! Боже! 
Освіти наш розум! Дай нам не тільки динамізм, але й фахове знання й велике 
відповідальности почуття! А всім нашим ворогам – дай команди, які ми мали 
в Хусті! Тоді, Боже, ми напевно закріпостимо всіх наших ворогів! Амінь»1. 

У цьому питанні ми солідаризуємося з В. Бірчаком (до речі, у 1945 р. він, 
як і А. Волошин, був заарештований радянськими спецслужбами й таємно 
вивезений до СРСР, звинувачений в українському буржуазному 
націоналізмі, засуджений до 20 років ув’язнення, яке відбував у Сибірі, де і 
помер у 1952 р. у таборі міста Тайшет)2. 

По-третє, міф про активну допомогу ПУН ОУН Карпатській Україні, 
який ще й сьогодні живе у головах сучасних українських націоналістів. При 
цьому вони вказують на венеціанський акт про засади співробітництва між 
Проводом ОУН і Урядом Карпатської України в екзилі (у вигнанні). Надамо 
слово фахівцю П. Мірчуку: «Коли уряд Карпатської України опинився на 
еміграції, ПУН уважав за потрібне підписати з ним окремий договір. Цей акт 
підписано 21 липня 1939 року в Венеції, при чому контрагентами були: полк. 
Андрій Мельник, Омелян Сеник і Ярослав Барановський від ПУН-у та о. д-р 
Авґустин Волошин, Юліян Ревай і проф. Авґустин Штефан від уряду 
Карпатської України. Текст того акту такий: 1. Виходячи з засади 
соборности української нації, обидві сторони твердо обстоюють становище 
невідривности Карпатської України від українських земель і заявляють, що 
принцип соборности українських земель не може бути порушений; 2. Влада 
(Президент і Уряд) Карпатської України визнає, із усіма з того 
випливаючими висновками, Український Націоналістичний Рух за єдиного 

                                           
1 Бірчак В. Цит. праця. – С. 86. 
2 Віднянський С.В. Бірчак В. І. // Енциклопедія історії України: В 5 т. – К., 2003. – Т. 1. – 

С. 298. 
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носія соборницько-визвольної боротьби української нації і Провід 
Українських Націоналістів, очолюваний полк. Андрієм Мельником, за 
керівника тієї боротьби; 3. Провід Українських Націоналістів визнає уряд 
Карпатської України з президентом о. д-ром Авґустином Волошиним за 
законодатно умандатованого її представника серед українського і чужинного 
світу, як останній український легальний уряд, що правив частиною 
української землі – Карпатською Україною; 4. Стверджується, що 
Український Націоналістичний Рух, зокрема Уряд Карпатської України й 
Організація Українських Націоналістів, спільно змагали всіма силами 
створити, збудувати й оборонити Карпатську Українську Державу; 5. Усі 
конкретні висновки і потреби, що випливають із тих повищих засад, 
устійнюються в окремому залучнику». Четвертою точкою цього акту ПУН 
заінкасував увесь політично-моральний капітал, здобутий у боротьбі за волю 
і державну самостійність Карпатської України членами крайової ОУН, 
зручно зіставивши в одному акті визнання урядом Карпатської України 
заслуг ОУН у творенні та обороні Карпатсько-Української Держави з 
визнанням ПУН-у, очолюваного полк. Мельником, за «керівника тієї 
боротьби». Для загалу українців, неознайомленого із закулісами подій в 
Карпатській  Україні, таке вписання  всіх політично-моральних  досягнень 
ОУН на рахунок ПУН-у видавалося цілком природнім і слушним, бож ПУН 
– це провід ОУН. Одначе, провідне членство ОУН знало правду. Воно 
бачило ту розколину, що чимраз виразніше зарисовувалася поміж ПУН-ом і 
революційним кадрами ОУН. Розколину, що її штучно накладена політура 
ще могла заховати на якийсь час перед стороннім оком, але не перед бурею 
подій, які наближалися»1. 

На нашу думку, цей акт мав бути підписаний ще на початку жовтня 1938 р., а 
не через рік, коли все скінчилося. Тому це була лише профанація й імітація 
державницької діяльності. 

По-четверте, легенда про те, що провідні націоналісти із Галичини (майбутні 
члени ОУН-Бандерівської) всіма своїми силами розбудовували Карпато-
Українську державу. На превеликий жаль, це не відповідає дійсності. Якщо 
пересічні члени ОУН (галичани і закарпатці) дійсно цим переймалися, то їх 
провідники намагалися перебрати владу у Закарпатті у свої руки, перетворивши 
його у свій осередок і базу для майбутніх націоналістичних справ. 

Таким чином, український етнонаціональний державотворчий рух у 
Закарпатській Україні у 20–30-х рр. ХХ ст. показав, що навіть цей найменш 
розвинений у політичному, економічному, соціальному й культурному 
відношенні регіон за сприятливої міжнародної геополітичної ситуації та 
активізації місцевого, проукраїнські налаштованого люду, перетворив його 
на форпост вітчизняного державотворення. Карпатська Україна за своє 
піврічне існування у форматі автономії у складі федеративної держави ЧСР, 
дводенне буття як незалежна держава сприяла перетворенню переважної 
частини етнічних русинів й особливо молоді на національно свідомих 
патріотичних українців. 

                                           
1 Мірчук П. Нарис історії ОУН… – С. 561-562. 
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Разом з тим, збройна і політична боротьба за Карпатську Україну 
показали, що ОУН не готова до змагань за відновлення Української держави. 
Не було єдиної стратегії і тактики в діях націоналістів. ПУН, керований 
А. Мельником, сподівався, що А. Гітлер створить для них українську 
державність, і тому не хотіли за Карпатську Україну конфліктувати з 
нацистами. Молоді галичанські радикали (майбутні бандерівці) намагалися 
самі бути господарями власної долі, тому їх політика щодо Німеччини була 
більш прагматичною. У боях за Карпато-Українську державу вони 
намагалися використати німців для своїх завдань, але ті зробили 
геополітичну ставку на Угорщину, подарувавши останні закарпатські землі 
майбутньому спільнику в європейській війні. 

Отже, там де нема єдності, там ніколи не буде перемог, а тільки одні 
поразки. Допоки українці будуть взаємно поборювати один одного, наші 
вороги будуть святкувати, а ми – плакати і жалітися на недолю. Тільки 
єдність і згуртованість допоможуть українцям стати європейською нацією і 
розбудувати Українську Самостійну Соборну Державу! 

 
 
 

Бровар О.В. (Донецьк) 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ  
ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ  

ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСУ:  
1943 – 1945 рр. 

 
У статті на архівному матеріалі, на сучасних концептуальних засадах 

висвітлюються проблеми житлового будівництва у сфері вугільної 
промисловості Донбасу у 1943 – 1945-х рр. XX ст. Розглядаються 
особливості державного та індивідуального будівництва, відбудови 
житлового фонду шахтарських міст і селищ Донбасу після звільнення 
Донбасу від гітлерівської окупації, проаналізовані заходи компартійної 
влади з поліпшення житлових умов гірників Донбасу. 

 
Однією з основних причин соціальної напруги в сучасному українському 

суспільстві є проблема забезпечення населення житлом. Саме ця проблема 
значною мірою спричиняє трудову міграцію, зумовлює соціальні конфлікти, 
є джерелом політичних спекуляцій і різноманітних форм маніпулювання 
суспільною думкою. Особливо актуальним є вирішення житлового питання 
для малозабезпечених верств громадян, до яких можна віднести й переважну 
частину працівників індустріальної сфери народногосподарського комплексу 
України. Від рівня житлового забезпечення працівників виробничої сфери 
багато в чому залежить розвиток української індустрії. Особливо це 
стосується працівників провідних галузей української індустрії, зокрема – 
вугільної. Тобто вирішення житлової проблеми має значну суспільну 
актуальність. Для вирішення цієї проблеми слід враховувати історичний 
досвід вирішення житлової проблеми у перші післявоєнні роки.  



 
Україна – історія 

 

 263

Окремі аспекти житлового забезпечення гірників Донбасу упродовж 
1943-45 рр. були висвітлені у радянський період у працях О.С. Кудлая1 та 
П.М. Чернеги2. Проте, ці праці несуть на собі відчутний відбиток офіційної 
компартійної ідеології, ґрунтуються виключно на позитивному матеріалі, 
оминаючи найбільш гострі проблеми житлового забезпечення гірників у 
повоєнні роки. В сучасній українській історіографії окремі аспекти проблеми 
житлового забезпечення працівників вугільної індустрії Донбасу у 1943-
1945 рр. знайшли відображення у працях О.Є. Лисенка та М.Л. Головка3, 
П.В. Доброва та І.М. Єсіп4, Е.Л. Кравченко5. Утім дотепер проблема 
забезпечення житлом працівників вугільної промисловості Донбасу у 1943-
1945 рр. не була предметом цілісного наукового дослідження. Виходячи з 
цього, вивчення цієї проблеми має значну наукову актуальність. 

Метою дослідження є комплексне висвітлення проблеми житлового 
будівництва у вугільній промисловості Донбасу упродовж 1943-1945 рр. 
Виходячи з мети, завданнями дослідження є вивчення особливостей 
відновлення житлового фонду шахтарських міст і селищ Донбасу у перші 
післявоєнні роки, висвітлення участі державних установ і профспілкових 
органів у цих процесах, виявлення форм житлового будівництва.  

Значною проблемою для гірників була нестача житла в перші роки після 
визволення Донбасу від гітлерівської окупації. Важка житлова ситуація була 
характерною в перші післяокупаційні роки для всієї території Української 
РСР, однак особливо складною проблема із житлом була у містах і 
робітничих селищах, зважаючи на значну щільність населення. Тобто 
житлове становище гірників Донбасу було просто катастрофічним6.  

За час окупації Донбасу гітлерівськими військами було знищено більше 
половини житлового фонду цього регіону. Статистика лише по 12 містах 
Сталінської (суч. – Донецької) області вражає. Так, у Артемівську, Горлівці, 
Дружківці, Дебальцевому, Сталіно, Єнакієвому, Краматорську, 
Костянтинівці, Макіївці, Маріуполі, Слов’янську та Торезі нацистами було 
зруйновано 6035 жител (5594, 6 тис. кв. м), пошкоджено було 9631 будинок 
(13573, 3 тис. кв. м). Більшість пошкоджених помешкань мали розмір 
пошкодження від 40 до 90 % свого розміру, тобто фактично, ставали 

                                           
1 Кудлай О.С. Робітничий клас Української РСР у боротьбі за відбудову і розвиток 

промисловості в післявоєнний період. – К.: Наукова думка, 1965. 
2 Чернега П.М. Профсоюзы Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945). – К.: Главное издательство издательского объединения «Вища школа», 1987; 
Чернега П.М. Внесок робітників України у зміцнення воєнно-економічної могутності СРСР в 
роки Другої світової війни 1939 – 1945 рр.: Автореф. дис. ... д.і.н. – Донецьк: ДНУ, 2005. 

3 Головко М.Л., Лисенко О.Є. Профспілки України у період Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 рр. Навч. посіб. – К.: Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок 
України, 2002. 

4 Добров П.В., Есип И.М. Трудовая деятельность женщин Донбасса в годы Великой 
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). – Донецк: ООО «Друк – инфо», 2000. 

5 Кравченко Э.Л. Жилищные условия шахтеров Донбасса в 1943 – 1945 гг. // Новые 
страницы истории Донбасса. Статьи. – Донецк: ДНУ, 1997. – Кн. 5. 

6 Головко М.Л., Лисенко О.Є. Профспілки України у період Великої Вітчизняної війни 1941 
– 1945 рр. Навч. посіб. – К.: Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок 
України, 2002. – С. 194. 
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малопридатними для подальшого проживання. Загалом після звільнення 
Донбасу від гітлерівських загарбників із 3,6 млн кв. м житла було 
зруйновано та виведено з ладу більше 2 млн кв. м житла, причому 600 тис. 
кв. м було зруйновано повністю1.  

Упродовж декількох перших років після визволення Донбасу від 
нацистських загарбників житлова проблема залишалася дуже гострою. 
Багато людей мешкало у напівзруйнованих приміщеннях, у землянках, 
перенаселених гуртожитках. Після того, як шахти поновили свою діяльність, 
на вугільні підприємства почали прибувати тисячі робітників. Оскільки 
наявного житлового фонду для цих нових робітників хронічно не вистачало, 
шахтоуправління змушені були використовувати як тимчасові помешкання 
для новоприбулих гірників будь-які споруди. Широкого розповсюдження у 
цей час набула така форма тимчасового житла, як бараки. Останні були 
характерною ознакою всієї повоєнної України. На теренах Донбасу вони 
затрималися особливо довго після закінчення Другої світової війни. У тих 
будинках, що вціліли під час воєнних лихоліть, людей зазвичай селили по 
дві родини в одну кімнату, а інколи й по три. У адміністративних 
приміщеннях, які деякий час грали роль жител для бездомних шахтарів, 
людей розташовували у підсобних приміщеннях, червоних кутках тощо2. 

Відновлення зруйнованих жител, ремонт пошкоджених і будівництво 
нових почалося одразу ж після визволення Донбасу радянськими військами. 
А необхідність відновлення житлового фонду для робітників і інженерно-
технічних працівників вугільної промисловості Донбасу було декларовано 
ще в постанові Державного Комітету Оборони (ДКО) „Про відновлення 
вугільних шахт Донбасу” від 22 лютого 1943 р., у постанові ДКО „Про 
створення індустріальної бази для масового житлового будівництва” та 
постанові РНК СРСР „Про заходи щодо відновлення індивідуального 
житлового фонду у містах і робітничих селищах СРСР” (обидві прийняті у 
травні 1944 р.)3.  

Компартійна влада ініціювала активну відбудову житлового фонду 
одразу ж після визволення Донбасу від німецьких військ4. Це знайшло 
відображення у постанові РНК СРСР і ЦК ВКП(б) „Про вжиття 
невідкладних заходів із відновлення господарства у районах, звільнених від 
німецької окупації”, у резолюціях Сталінського та Ворошиловградського 
міськкомів КП(б)У. Згідно зі згаданою постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) 
профспілкові організації у всіх звільнених містах у найкоротші терміни мали 
відновити житлові управління, ремонтні контори та домоуправління, 

                                           
1 Добров П.В., Есип И.М. Трудовая деятельность женщин Донбасса в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). – Донецк: ООО «Друк – инфо», 2000. – С. 71, 157-158. 
2 Кравченко Э.Л. Жилищные условия шахтеров Донбасса в 1943 – 1945 гг. // Новые 
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3 Чернега П.М. Профсоюзы Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 
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якомога інтенсивніше проводити соцзмагання за швидке введення в 
експлуатацію житла для робітників1.  

За півроку (протягом 4-го кварталу 1943 р. – 1-го кварталу 1944 р.) у 
Донбасі мало бути відремонтовано 135 тис. кв. м житла та комунально-
побутових будівель. Проводити будівельні роботи мали як будівельні трести, 
так і самі вугільні підприємства. Держава змушена була значною мірою 
взяти на себе вирішення питання житла, передусім, тому, що у громадян 
було вкрай обмаль будівельних матеріалів і необхідного інструменту, а тому 
вони зазвичай власними силами могли збудувати лише тимчасові 
приміщення, у яких не могли бути створені нормальні умови для 
життєдіяльності людей2. 

 Оскільки багато чоловіків у 1943 – 45 рр. перебували на фронті, часто 
відновленням житла у шахтарських селищах Донбасу займалися жінки. Так, 
для відновлення селища „Червона зірка” шахти № 6 тресту 
„Будьонноввугілля” було організовано 17 жіночих бригад, які 
відремонтували 112 зруйнованих будинків (120 тис. кв. м житлової площі). 
Аналогічні бригади було створено на шахті „Кочегарка” тресту 
„Артемвугілля” та на шахті № 30 тресту „Рутченковвугілля”3.  

Одразу ж після звільнення Донбасу від гітлерівських військ починається 
будівництво гуртожитків, у яких мешкали робітники зі своїми родинами. 
Гуртожитки будувалися зазвичай поблизу тих підприємств, на яких 
працювали їх мешканці4. 

У першу чергу упродовж 1943-1945 рр. забезпечувалися житлом родини 
тих гірників, які перебували на фронті. Протягом згаданого періоду декілька 
десятків тисяч таких шахтарських родин отримали житло на території 
Сталінської та Ворошиловградської областей5. 

Будівництво та відбудова житла та культурно-побутових споруд у перші 
повоєнні місяці йшла достатньо швидко. Так, для гірників комбінату 
„Сталінвугілля” протягом 4-го кварталу 1943 р. було відбудовано 60186 кв. 
м житлової площі у будинках квартирного типу та 440 кв. м у бараках6. Із 
цього житлового фонду силами самого комбінату було збудовано 
29135 кв. м житла7.  

Подальша активізація житлового будівництва розпочалася після видання 
у травні 1944 р. постанови РНК СРСР „Про створення індустріальної бази 
для масового житлового будівництва індивідуального житлофонду у 
визволених районах та посилення індивідуального житлового будівництва в 
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містах і робітничих селищах СРСР”1. Розв’язанням житлової проблеми у цей 
час займався як Наркомат житлового та цивільного будівництва, так і 
профспілкові організації гірників Донбасу2. 

Будівництво житла часто йшло у звичній для радянського суспільства 
формі кампаній. Наприклад, певний обсяг житлового фонду мав бути 
введений в експлуатацію до професійного свята гірників – „Дня шахтаря”. 
Для того, щоб прискорити відбудову житлового фонду у шахтарських 
селищах Донбасу компартійне керівництво ініціювало організацію 
„соціалістичного змагання для прискорення житлового будівництва”. 
Учасники такого соцзмагання брали на себе зобов’язання збудувати та 
відремонтувати якомога більше житла у стислі терміни. Змагання йшло як 
між містами та селищами, так і між окремими робітниками, які брали на себе 
індивідуальні зобов’язання. Результати згаданого соцзмагання 
висвітлювалися обласною, міською та районною пресою3. 

Варто відзначити, що якість відбудованого житла була зазвичай доволі 
низькою. Дуже часто т.зв. „відбудова” житла насправді виражалася у 
поверховому ремонті будівлі, тоді як остання знаходилася у вкрай поганому 
стані. Тому частину приміщень постійно доводилося зносити, оскільки вони 
ставали зовсім непридатними до життя4. Так, наприкінці 1943 р. на комбінаті 
„Сталінвугілля” було ліквідовано декілька будівель квартирного типу 
загальною площею 720 кв. м і бараків, площа яких становила 5928 кв. м, 
оскільки ці будівлі знаходилися в аварійному стані5.  

Незважаючи на величезні втрати житлового фонду під час війни, за таких 
темпів будівництва, які були тоді, цілком можливим було забезпечити 
гірникам хоча б мінімально нормальні умови для життя. Але заплановані 
компартійним керівництвом темпи відбудови вугільної промисловості не 
могли бути забезпечені наявними людськими ресурсами. Донбас постійно 
зазнавав напливу робітників з інших регіонів Української РСР і інших 
радянських республік. Відповідно до згаданої вже постанови від 26 жовтня 
1943 р., протягом півроку до вугільних підприємств Донбасу мали направити 
100 тис. осіб з інших регіонів. Звісно, їх необхідно було забезпечити житлом. 
Тому керівництво трестів і шахтоуправлінь акцентувало увагу на 
необхідності прискорення будівництва гуртожитків, переоблаштування під 
них інших будівель. В міру збільшення кількості нових робітників 
підвищувалося значення гуртожитків у житті гірників Донбасу. Якщо станом 
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– 1945 рр. Навч. посіб. – К.: Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок 
України, 2002. – С. 195. 

2 Чернега П.М. Внесок робітників України у зміцнення воєнно-економічної могутності 
СРСР в роки Другої світової війни 1939-1945 рр.: Автореф. дис. ... д.і.н. – Донецьк: ДНУ, 2005. 
– С. 30. 

3 Восстановление Донбасса. 1946 – 1950. Документы и материалы. – К.: Изд-тво 
политической литературы Украины, 1986. – С. 36, 46-47, 293. 

4 Кравченко Э.Л. Жилищные условия шахтеров Донбасса в 1943 – 1945 гг. // Новые 
страницы истории Донбасса. Статьи. – Донецк: ДНУ, 1997. – Кн. 5. – С. 136. 

5 ДАДО, ф. Р-2895, оп. 1, спр. 109, арк. 61. 
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на 1 січня 1944 р. у гуртожитку комбінату „Сталінвугілля” мешкало 
4810 осіб, то на середину березня їх кількість зросла до 41790 осіб1.   

Незважаючи на значні темпи збільшення кількості гуртожитків, вони не 
встигали за темпами прибуття нових гірників на шахти Донбасу. Збудовані 
гуртожитки були практично необлаштовані. Так, селян, які прибули із 
Запорізької області з наміром працювати на вугільних підприємствах, 
поселили у зовсім порожні кімнати, які до того ж були дуже холодними та 
брудними2.  

Подібних випадків було дуже багато. Так, із 7 гуртожитків тресту 
„Орджонікідзевугілля” лише один був у гарному стані3. У інших панували 
холод і бруд. Не вистачало жорсткого інвентарю, постільної білизни. На 
41 тис. осіб, які проживали в гуртожитках комбінату „Сталінвугілля”, було 
видано лише 22879 матраців, 45061 простирадло, 45730 наволочок і 8309 
ковдр4. Лише деякі гуртожитки були забезпечені матрацами, ліжками, 
ковдрами, подушками та простирадлами на 100 %, а столами, табуретками та 
іншим жорстким інвентарем – на 40 %5. 

Окрім гуртожитків, робітників заселяли до приватних квартир, які 
підприємства брали у власників цих квартир в оренду. Якість такого житла 
теж зазвичай була дуже низькою. Багатьох робітників поселяли в старих 
дерев’яних будинках комірного типу, які не відповідали стандартам 
справжнього житла. Незважаючи на це, деякі робітники все ж проживали у 
більш-менш нормальних умовах. Усього до кінця І кварталу 1944 р. в 
орендованих шахтоуправліннями квартирах проживало 9295 шахтарів 
комбінату „Сталінвугілля”6. 

На початку 1944 р. більшість робітників-вугільників разом із родинами 
проживали у будинках квартирного типу, які перебували в розпорядженні 
вугільних підприємств. Станом на 1 січня 1944 р. у житловому фонді 
комбінату „Ворошиловградвугілля” такі будинки складали 782317 кв. м.7 У 
житловому фонді комбінату „Сталінвугілля” – 1189139 кв. м. Тут проживало 
174996 осіб8. 

Особи, які приїжджали працювати на вугільні шахти Донбасу, а 
здебільшого це були мобілізовані селяни, розташовувалися в гуртожитках і 
приватних квартирах. Певна частина робітників, а саме та, яка належала до 
місцевих уродженців, мешкала у вцілілих приватних будинках. Це було 
характерним для невеличких містечок і робітничих поселень. Окрім того, 
частина шахтарів як кадрових, так і нових тимчасово мешкала у 
пристосованих під житло спорудах – бараках, адміністративних будівлях, 

                                           
1 Там само, ф. Р-326, оп. 2, спр. 354, арк. 32. 
2 Правда (Виїзна редакція у Донбасі). – 1944. – 2 січня. – С. 7. 
3 ДАДО, ф Р-326, оп. 2, спр. 354, арк. 32. 
4 Там само, ф. Р-326, оп. 2, спр. 354, арк.. 33. 
5 Головко М.Л., Лисенко О.Є. Профспілки України у період Великої Вітчизняної війни 1941 

– 1945 рр. Навч. посіб. – К.: Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок 
України, 2002. – С. 195-196. 

6 ДАДО, ф. Р-326, оп. 2, спр. 354, арк. 33. 
7 Державний архів Луганської області (далі – ДАЛО), ф-Р2504, оп. 4, спр. 26, арк. 34. 
8 ДАДО, ф. Р-2895, оп. 1, спр. 106, арк. 61. 
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дитячих садках тощо. Така схема поселення гірників у перші післявоєнні 
роки залишалася практично незмінною, незважаючи на достатньо енергійні 
заходи з будівництва нового житла, ремонту та облаштування вже наявного. 
Однак усі ці зусилля явно не могли перекрити гострої потреби в житлі у 
зв’язку із масовим припливом нових гірників, значною мірою примусово 
залучених до роботи на шахтах. Протягом 1944 р. житловий фонд комбінату 
„Сталінвугілля” збільшився на 120 тис. кв. м, досягнувши житлоплощі 1310 
тис. кв. м. У житлових приміщеннях комбінату проживало на той час 171 
тис. осіб, із них 146, 3 тис. мешкали у будинках квартирного типу, а 24, 6 
тис. – у гуртожитках. Це складало 53 % загальної кількості працюючих на 
цьому виробництві, не враховуючи спецконтингенту. На одного 
проживаючого припадало 5,1 кв. м загальної житлоплощі у гуртожитках і 4 
кв. м у квартирах1.  

Як бачимо, робітники мали задовольнятися просто мізерною 
житлоплощею, проживати у страшенній тісняві. В особливо важкому стані 
опинилися шахтарі трестів „Артемвугілля” та „Калінінвугілля”. 
Забезпеченість житлом тут становила, відповідно, 38 % і 44 %2. Гірники 
тресту „Зуївантрацит” були забезпечені житлом на 48 %. Компартійне 
керівництво повсякчас заохочувало трудящих їхати на вугільні шахти 
Донбасу, однак для приїжджих не було забезпечено ніяких більш-менш 
нормальних житлових умов3.  

Не кращим було становище і на комбінаті „Ворошиловградвугілля”. 
Житловий фонд цього вугільного комбінату наприкінці 1944 р. становив 
8521 будинок загальною площею 864381 кв. м. Тут проживало 131750 осіб, у 
тому числі 53517 робітників. Із проживаючих тут осіб 111852 мешкало у 
будинках квартирного типу, а 19788 – у гуртожитках4.  

Дещо більшою мірою у 1943-1945 рр. компартійна влада опікувалася 
поліпшенням житлових умов родин фронтовиків і інвалідів війни5. Житло 
надавалося у першу чергу тим гірникам, які переїжджали на Донбас для 
роботи у вугільних шахтах, маючи родини. Сімейні гірники, природно, не 
були достатньо мобільними для постійної зміни роботи, а тому задоволення 
їх потреб було в інтересах адміністрацій підприємств6. 

Варто відзначити, що труднощі з житловим будівництвом були пов’язані 
багато в чому з катастрофічним станом будівельної індустрії країни у перші 
роки після окупації. Так, у 1944 р. вона виробляла лише 9 % цегли та 13 % 
цементу від довоєнного рівня. Розуміючи, що лише інтенсифікація 
житлового будівництва допоможе вирішити низку соціальних проблем, 

                                           
1 Там само, спр. 289, арк. 20. 
2 Там само, арк. 21. 
3 Там само, арк. 28. 
4 ДАЛО, ф-Р2504, оп. 4, спр. 26, арк. 14. 
5 Коваль М.В. Все – для перемоги. – К.: Держполітвидав України, 1970. – С. 54.  
6 ДАДО, ф. Р-326, оп. 2, спр. 463, арк. 50. 
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пов’язаних із незабезпеченістю трудящих житлом, компартійне керівництво 
намагалося якомога більше інтенсифікувати її відбудову. Так, на відбудову 
житлового фонду та комунального господарства згідно з Постановою VI 
сесії Верховної Ради УРСР було витрачено понад 500 млн крб.1 

У забезпеченні працівників вугільної промисловості житлом була значна 
диференціація. Відносно непоганим був житловий стан в інженерно-
технічних працівників, деяких категорій службовців, кадрових робітників. 
Значно гірше було із житлом у мобілізованих робітників, у представників 
спецконтингенту. Загалом житлові умови робітників були важкими, причому 
поліпшувалися вони дуже повільно. Приміром, у протоколі № 67 засідання 
Бюро Сталінського обкому КП(б)У від 19 жовтня 1944 р. відзначалося, що, 
згідно з результатами перевірки відбудови житлових і культурно-побутових 
будівель трест „Сталінжитлобуд” веде це будівництво вкрай незадовільно, 
без урахування потреб окремих вугільних трестів і шахт. Особливо 
незадовільним був процес відбудови житла та культурно-побутових споруд 
Горлівською, Радянською, Чистяківською та Сніжнянською конторами 
згаданого тресту. Тут план з відновлення за 8 місяців 1944 р. виконано лише 
на 70 %. На шахтах ім. Карла Маркса та „Велетень” тресту 
„Орджонікідзевугілля”, на шахті № 1-2 тресту „Куйбишеввугілля”, на шахті 
„Холодна балка” тресту „Макіїввугілля” тощо. план виконано взагалі лише 
на 10 %, хоча на цих шахтах житло мало бути відновлено у першу чергу. З 
документів місцевих компартійних органів випливало, що керівництво 
тресту „Сталінжитлобуд” та його контор не приділяло достатньої уваги 
спорудженню житла для працівників вугільної промисловості. Внаслідок 
цього здані в експлуатацію у І та ІІ кварталах житлові будинки на шахтах 
№ 1-3 „Кочегарка”, № 1-2 „Смолянка” та № 7 тресту „Сталінвугілля” 
потребували практично одразу ж капітального ремонту. Схожа ситуація була 
й у інших вугільних трестах2. 

Як випливає з протоколів секретаріату ВЦРПС, не було належного 
використання коштів, асигнованих на житлове будівництво. Так, із 68 млн 
крб., які було надано у 1944 р. комбінату „Сталінвугілля”, було реалізовано у 
житловому будівництві лише 40 млн. крб.3  

Не поліпшилася ситуація і в 1945 р. Житлові умови шахтарів у цей час 
навіть певною мірою погіршилися, що було пов’язано з перманентним 
масовим напливом нових робітників на підприємства вугільної індустрії 
Донбасу. Лише за перші 4 місяці 1945 р. чисельність працівників шахт 
зросла на третину4.  

                                           
1 Історія Української РСР у 8 т., 10 кн. – К.: Наукова думка, 1977. – Т. 7. – С. 421. 
2 ДАДО, ф. Р-326, оп. 2, спр. 189, арк. 2. 
3 Центральний державний архів громадських об`єднань України (далі – ЦДАГО України), 

ф. 1, оп. 30, спр. 316, арк. 864. 
4 ДАДО, ф. Р-326, оп. 2, спр. 1100, арк. 74. 
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Забезпечити нормальні житлові умови для такої великої маси нових 
гірників було неможливо. Повторювалася ситуація, яка була взимку 1943-
1944 рр., коли так само без більш-менш пристойного житла залишалися 
тисячі мобілізованих для роботи на шахтах. Так, у батальйоні інтернованих 
№ 1031 тресту „Дзержинськвугілля” на одну особу припадало всього-на-
всього 1,1 кв. м житлоплощі1. 

Проте, доволі інтенсивними темпами розвивалося житлове будівництво в 
окремих містах Ворошиловградської області. Так, у 1945 р. у 
Ворошиловграді було відновлено 25 тис. кв. м житлового фонду. Це 
знижувало гостроту житлової проблеми у цьому місті2. 

Окрім державного житлового будівництва у вугільних районах Донбасу, 
в перші післявоєнні роки набуло поширення також індивідуальне житлове 
будівництво. Упродовж 1943 – 1945 рр. профспілкові організації гірників 
Донбасу вживали заходів щодо прискорення індивідуального житлового 
будівництва. Цим здебільшого переймалися згадані вже житлово-побутові 
комісії фабрично-заводських і місцевих комітетів профспілки працівників 
вугільної індустрії. Останні сприяли тому, щоб керівники підприємств 
вугільної промисловості надавали гірникам допомогу в справі своєчасного 
отримання позик і земельних ділянок, заготівлі будівельних матеріалів і 
транспортуванні їх до місця забудови. Фабрично-заводські та місцеві 
комітети стежили за тим, щоб позики на будівництво видавалися, передусім, 
провідним фахівцям підприємств вугільної індустрії та „передовикам 
виробництва”. У 1944-1945 рр. на індивідуальне житлове будівництво для 
гірників Донбасу було відпущено у кредит 9672 тис. крб. За цей період було 
здано в експлуатацію 91 індивідуальний житловий будинок із загальною 
житловою площею 4192 кв. м. У 1944 р. лише комбінату „Сталінвугілля” на 
потреби індивідуальних забудовників було відпущено 4440 тис. крб.3  

Упродовж 1943-1945 рр. було відновлено значну частину зруйнованого 
під час війни житлового фонду шахтарів Донбасу. Лише до 1 серпня 1944 р. 
у Сталінській області було відновлено 35 тис. кв. м житлофонду 
шахтарських гуртожитків, 22643 кв. м квартир4. Загалом протягом 1943-
1945 рр. у гірницьких селищах і містах Донбасу було відновлено близько 2 
млн. кв. м житлової площі, у тому числі в 1943 р. – 382 тис. кв. м, у 1944 р. – 
936 тис. кв. м, а в 1945 р. – 188 тис. кв. м5 Станом на 1 червня 1945 р. 
житловий фонд гірницьких міст і селищ Донбасу досяг 75 % довоєнного 

                                           
1 Там само, ф. Р-3426, оп. 1, спр. 11, арк. 49. 
2 Восстановление Донбасса. 1946 – 1950. Документы и материалы. – К.: Изд-во 

политической литературы Украины, 1986. – С. 45. 
3 Чернега П.М. Профсоюзы Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945). – К.: Главное издательство издательского объединения «Вища школа», 1987. – С. 140. 
4 ЦДАГО України, оп. 1, оп. 46, спр. 415, арк. 3. 
5 Добров П.В., Есип И.М. Трудовая деятельность женщин Донбасса в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Донецк: ООО «Друк – инфо», 2000. – С. 71. 
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рівня. У цей час українські архітектори складали схеми генеральних планів 
відбудови Донецька, Ворошиловграда, Слов’янська, Лисичанська, Кадіївки, 
Красного Луча та інших міст Донбасу, тривала їх активна відбудова згідно з 
резолюцією Пленуму ЦК КП(б)У „Про відбудову та будівництво міського 
господарства, про спорудження жилих будинків колгоспників, виробничих 
будівель у колгоспах та культурно-побутових приміщень на селі”1.  

Загалом до кінця Другої світової війни на Донбасі було відновлено та 
збудовано 1123 гуртожитки, у яких проживало близько 60 тис. робітників2. 
Відновлений після звільнення від гітлерівської окупації житловий фонд 
Донбасу складав доволі значну частку в загальному відновленому 
житловому фонді УРСР, який становив на весну 1945 р. 10,3 млн. кв. м і 
становив у містах і робітничих селищах близько 76 % від рівня 1940 р.3 

Отже, розглянувши проблеми житлового будівництва у вугільній 
індустрії Донбасу упродовж 1943-1945 рр., можна дійти висновку, що його 
темпи не могли задовольнити реальних потреб працівників вугільної 
індустрії Донбасу в житлі. Зруйноване під час бойових дій житло 
відновлювалося досить швидко, однак постійний наплив нової робочої сили 
на шахти Донбасу зумовлював майже катастрофічну нестачу житла для 
гірників і членів їхніх родин. Їм доводилося мешкати у малопридатних для 
проживання бараках, у кращому випадку – у перенаселених гуртожитках і 
комунальних квартирах. Житлове будівництво у вугільних районах Донбасу 
проходило під опікою профспілки працівників вугільної промисловості. 
Окрім державного, на Донбасі було поширеним також індивідуальне 
житлове будівництво. Індивідуальні забудовники отримували допомогу від 
держави. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Кудлай О.С. Робітничий клас Української РСР у боротьбі за відбудову і розвиток 

промисловості в післявоєнний період. – К.: Наукова думка, 1965. – С. 142-143. 
2 Головко М.Л., Лисенко О.Є. Профспілки України у період Великої Вітчизняної війни 1941 

– 1945 рр. Навч. посіб. – К.: Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок 
України, 2002. – С. 196. 

3 Історія Української РСР у 8 т., 10 кн. – К.: Наукова думка, 1977. – Т. 7. – С. 442. 
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Андрухів І.О. (Івано-Франківськ) 

 
ЕТАПИ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ ОУН – УПА  

ПРОТИ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ  
НА СТАНІСЛАВЩИНІ ТА ЇХ НАСЛІДКИ 

 
У статті на основі архівних документів висвітлюється боротьба 

збройних формувань ОУН та УПА проти радянської влади; робиться 
спроба періодизації цієї боротьби, розкрито форми й методи репресивних 
дій силових структур проти учасників національно-визвольного руху, їх 
сімей та прихильників; показано масштаби репресій. 

 
Питанню збройного опору ОУН – УПА проти радянської влади на 

теренах західноукраїнських областей у перше повоєнне десятиліття за 
останні роки присвячено чимало праць, серед яких слід відзначити 
дослідження І.Біласа, В.Косика, О.Лисенка, І.Муковського, В.Сергійчука, 
І.Патриляка тощо1. Спираючись на їхні здобутки ми у своїй статті поставили 
за мету висвітлити особливості цієї боротьби на теренах Станіславської (з 9 
листопада 1962 р. – Івано-Франківська) області.  

Актуальність дослідження зумовлена тим, що, по-перше, у новітніх 
дослідженнях цій проблемі не приділено достатньої уваги, зокрема, не 
зроблено спроб періодизації цієї боротьби, не проаналізовано особливості 
цієї боротьби на різних етапах, недостатньо повно подаються підрахунки 
жертв цього протистояння. По-друге, з другої половини 1943 р. терени 
області стають головною базою з військової підготовки та дислокації 
формувань УПА, що не могло не позначитися на процесах відновлення 
радянської влади після звільнення області від нацистських окупантів. По-
третє, опір радянській владі на теренах Станіславщини був наймасовішим і 
найтривалішим, що змушувало органи влади вдаватися і до масових 
репресивних методів не лише проти безпосередніх учасників 
самостійницького руху, а й цивільного населення, що, відповідно, 
призводило до частих порушень законності та формування у свідомості 
значної частини громадянства краю негативного ставлення  до радянської 
влади.  

Таким чином, мета нашого дослідження полягає у висвітленні 
механізмів, форм і методів боротьби органів радянської влади з ліквідації 

                                           
1 Див.: Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 рр.: Суспільно-

політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн. – К.: Либідь; Військо України, 1994. – Кн. 1. – 
432 с.; Кн. 2. – 688 с.; Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Перекл. з франц. – 
Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993. – 660 с.; Муковський І.Т., Лисенко О.Є. Звитяга і жертовність: 
Українці на фронтах Другої світової війни / За ред. В.Д.Конашевича. – К.: Наук.-вид. агентство 
«Книга Пам’яті України», 1996. – 568 с.; Сергійчук В.І. ОУН-УПА в роки війни: Нові документи 
і матеріали. – К.: Дніпро, 1996. – 492 с.; Його ж. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 
1944-1953 рр. Нові документи і матеріали. – К.: Дніпро, 1998. – 942 с.; Патриляк І.К. До 
питання про внесок ОУН та УПА у боротьбу проти нацистських окупантів на території України 
// Український історичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 81-95 та ін. 
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збройних формувань ОУН–УПА на теренах Станіславщини та їх наслідків.  
Період збройної боротьби ОУН – УПА на теренах Станіславщини умовно 

можна поділити на чотири етапи, кожний з яких пов’язаний із певними 
зовнішніми та внутрішніми обставинами розвитку суспільно-політичної 
ситуації. Зокрема: І-й етап – липень 1943 – серпень 1944 рр.; ІІ-й етап – 
вересень 1944 – грудень 1945 рр.; ІІІ-й етап – січень 1946 – грудень 1949 рр., 
ІV-й етап – січень1950 – вересень 1956 рр. 

Перший етап характеризується організаційним становленням Української 
народної самооборони (УНС) та її реорганізацією наприкінці 1943 р. в УПА-
«Захід», переходом УПА до збройного протистояння радянській владі на 
звільнених від фашистських окупантів Червоною армією в березні – червні 
1944 р. районах області, початком масових репресій проти учасників 
збройного опору та їхніх сімей і т.зв. «бандпособників».  

УНС виникла внаслідок приходу на Прикарпаття рейдового 
партизанського з’єднання під проводом С. Ковпака, перед яким Центpальний 
штаб паpтизанського pуху (ЦШПР) поставив завдання «всіма можливими 
засобами здійснювати зрив залізничних та шосейних перевезень, особливо 
до лінії фронту», а також «посилити диверсії, терор і саботаж скрізь, де 
тільки буде можливість»1. Щоб захистити населення від пpовокацій з боку 
ковпаківців та не дати їм можливості закріпитися в Каpпатах, де 
знаходилися навчально-тренувальні бази УПА, Революційний пpовід ОУН-Б 
(РП) оголосив на теренах Галичини мобілізацію до УНС. «Цю назву, – за 
словами М. Лебедя, – впpоваджено з тактичних мотивів, щоб обдуpити 
німців пpинаймні на початку, що це не УПА, а тим самим ствоpити хвилево 
один тільки явний фpонт»2. Водночас німецька окупаційна адміністрація 
змушена була дозволити створення УНС, оскільки на той час не мала 
достатньо військових, щоб знищити ковпаківців і, відповідно, потрібний був 
час для їхньої передислокації з Фpанції. 

Питання створення УНС було обговорено на нараді окружних 
провідників ОУН, що відбулася в другій половині червня на хуторі 
неподалік села Золота Слобода Козовського pайону на Теpнопільщині, у якій 
взяли  участь: О. Луцький – пpедставник РП ОУН-Б, «Робеpт» – кеpівник 
Станіславського окpужного пpоводу, «Шпак» – керівник Стpийського 
окружного проводу і «Нестор» – провідник Тернопільського окружного 
проводу. За словами О. Луцького, на теpенах Станіславщини пеpедбачалося 
«сфоpмувати два куpені чисельністю від 800 до 1000 чоловік, на Стpийщині 
– один куpінь чисельністю до 600 чоловік і на Теpнопільщині – один куpінь 
чисельністю до 400 чоловік»3. На початку липня сформовані куpені зайняли 
стратегічні позиції: «Чоpні чоpти» (командиp «Еней», до 450 бійців) – в 
Яремчанському районі, куpінь «Тpембіта» (командир «Чоpнобpивий», до 400 
бійців) – у Долинському, куpінь «Сіpоманці» (командир «Ястpуб», до 300 

                                           
1 Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941 – 1945 гг. В трех 

томах. – К., 1975. – Т. 2. – С. 253. 
2 Лебедь М. УПА. – Репр. вид. – Дрогобич, 1993. – С. 84. 
3 Архів Управління Служби безпеки України Івано-Франківської області (далі – 

АУСБУІФО), спр. П – 200056, т. 1, арк. 248. 
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бійців) – у Болехівському, куpінь «Кpивоноса» (командир «Шугай», до 400 
бійців) – у Стpийському, куpінь «Омеляна» (командир «Омелян», до 400 
бійців) – у Стаpосамбіpському pайоні1. 

До кінця вересня 1943 р. ряди УНС у Галичині та УПА на Волині й 
Поліссі значно зросли. Зокрема, за інформацією оперативних джерел НКВС, 
у параді на День зброї, що відбувся 31 липня 1943 р. у Свинарському лісі на 
Волині, взяло участь 85 піхотних сотень (по 150 – 170 чол. кожна) та близько 
1,5 тис. кавалеристів2. А виконувач обов’язків начальника Українського 
штабу партизанського руху (УШПР) полковник В. Соколов повідомляв у 
доповідній записці на ім’я М. Хрущова від 30 вересня 1943 р., що в лісах 
Рівненської, Станіславської та Львівської областей перебуває до 15 тис. 
«озброєних українських націоналістів»3. Крім того, на теpенах 
Станіславщини знаходилося 9 із 12 існуючих військово-вишкільних табоpів 
УПА. У кожному з них було по тpи сотні: бойова – з уже вишколених 
стpільців, навчальна – з новобpанців, і технічна, що забезпечувала 
життєздатність табору (складалася з тpьох чот: зв’язку, будівельної, 
озброєння). Провізію для них доставляли зі Станіславщини, Львівщини, 
Дрогобиччини, Тернопільщини, Буковини на підводах за спеціально 
pозpобленим маpшpутом, пересуваючись тільки вночі. Упpодовж чеpвня-
сеpпня 1943 p. повстанські школи й бази пpийняли понад 300 тpанспоpтів, з 
яких лише 5 пеpехопили німці4.  

Посилення військових формувань УПА та УНС непокоїло український 
уряд та партизанських командирів. Як доповідав начальнику УШПР 
Т.Строкачу командир партизанських загонів Житомирщини генерал-майор 
Сабуров, «націоналісти-бандерівці» ставлять своїм головним завданням 
«безкомпромісну боротьбу з німецьким і російським імперіалізмами» і 
мають намір перетворити «нову імперіалістичну війну на національно-
політичні й соціальні революції поневолених народів за власну 
державність»5. 

Збільшення чисельності УНС непокоїло й окупаційну німецьку 
адміністрацію Галичини. Тому, розправившись із ковпаківцями, вони 
розпочали наступ на знищення відділів УНС. Зокpема, у вересні німецький 
відділ спробував знищити повстанський табіp «Поpпаш» під гоpою Магуpою 
(Долинський район). Але внаслідок умілих дій командира сотні УНС 
«Трембіта» сотника «Бродяги» відділ потрапив у засідку і, втративши понад 
200 бійців, змушений був відступити. Більше місяця німці не показувалися в 
гоpи і тільки в листопаді відновили наступ, який теж завершився невдачею. 
У зв’язку зі складною політичною ситуацією з 10 жовтня 1943 р. 
розпорядженням губернатора дистрикту «Галичина» було запроваджено 

                                           
1 Там само, арк. 251-252. 
2 Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських 

націоналістів та УПА. 1920 – 1945. – К.: Генеза, 2006. – С. 237.  
3 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), 

ф. 1, оп. 23, спр. 530, арк. 2. 
4 Шанковський Л. Тринадцять літ // Альманах Станиславівської землі. – Нью-Йорк; 

Торонто; Мюнхен, 1975. – Т. 1. – С. 170. 
5 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 530, арк. 8. 
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надзвичайний стан, який діяв аж до кінця німецької окупації, тобто до липня 
1944 р. Надзвичайний стан супроводжувався масовими облавами, 
прилюдними розстрілами заручників, вивезеннями фізично здорового 
населення на роботи до Німеччини. Зокрема, лише впродовж жовтня – 
листопада 1943 р. на Станіславщині було пpилюдно стpачено 191 особу і 
вивезено понад 15000 осіб. А за період із жовтня 1943 p. до липня 1944 p. 
окупанти pозстpіляли прилюдно 1571 особу укpаїнської національності, 
звинувачених у «зв’язках» з ОУН-УПА, у тому числі понад 100 «за спpияння 
жидам»1. 

У листопаді 1943 р. командувачем УПА стає Р. Шухевич, який проводить 
реорганізацію повстанських військових сил. Зокрема, було створено 
Головний військовий штаб (ГВШ) та три крайові командування – «Захід» (на 
базі УНС), «Північ» та «Південь», до кожної з яких входило кілька 
військових округ (ВО). Зокрема, до УПА–«Захід» (командувач О.Луцький-
«Богун») – 6 військових округ: ВО «Львів-місто» (№1) з базою в Янівських 
лісах; ВО «Буг» (№2) – Львівська область; ВО «Лисоня» (№3) – 
Теpнопільська область; ВО «Говеpла» (№4) – Станіславська область; ВО 
«Маківка» (№5) – Дpогобицька область, ВО «Сян» (№6) – Закеpзоння, 
охоплювало терени Ряшівського, Люблінського та частину Кpаківського і 
Білостоцького воєводств, де пpоживало укpаїнське населення. 

Тактичними одиницями стають загони (за чисельністю дорівнював 
полку), курені (батальйону), сотні (роті), чоти (взводу), рої (відділенню). 
Старшинські (офіцерські) кадри готували школи: «Дружинники», «Лісові 
чорти», «Олені». Важливе місце відводилося структурам спеціального 
призначення – розвідці, службі безпеки, військовій жандармерії, підрозділам 
спеціального призначення, а також органам військового судочинства. 

В УПА-«Захід» налічувалося 40 сотень, із них 30 «легких» та 10 
«важких», які мали на озброєнні важку стрілецьку зброю. У «легкій» сотні 
налічувалось 160 – 170, а у «важкій» – 180 – 190 бійців. Таким чином, у 
рядах УПА-«Захід» перебувало до 7 тис. чол., а разом із кущовими відділами 
самооборони й станицями ОУH – до 10 тис.2 

Унаслідок наступальної Проскурівсько-Чернівецької військової операції, 
що розпочалася наприкінці березня 1944 р. військами 1-го Українського 
фронту, до кінця червня було повністю звільнено від фашистських 
загарбників 12 районів Станіславської області3. У звільнених районах 
розпочався процес відновлення радянської влади, що проходив за 
допомогою органів НКВС та частин Червоної армії. Зокрема, до кінця травня 
1944 р. у західні області було направлено 26304 бійці Внутрішніх військ 
НКВС (ВВ НКВС), у тому числі 1328 бійців у Станіславську область4. Уже з 

                                           
1 Шанковський Л. Тринадцять літ … – С. 172-173. 
2 Там само. – С. 185-186. 
3 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1370, арк. 157. 
4 Білас І. Репресивний апарат тоталітарного суспільства у боpотьбі з національно-

визвольним pухом в часи Дpугої світової війни // Оpганізація Укpаїнських Hаціоналістів і 
Укpаїнська Повстанська Аpмія. Істоpія, уpоки, сучасність: Матеpіали наукової конфеpенції 
Всеукpаїнського бpатства вояків УПА 16 – 17 січня 1993 p., м. Івано-Фpанківськ. – Стpий, 1993. 
– С. 13. 
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перших днів травня у звільнених районах розпочалася мобілізація 
чоловічого населення 1894 – 1926 рp. народження до Чеpвоної армії. 
Радянська історична наука стверджувала, що мобілізація, «незважаючи на 
оунівські провокації, проходила з високим патріотичним піднесенням»1. 
Однак це не відповідало дійсності. За словами обласного прокурора 
Алмазова, мобілізація пpоходила в складних умовах, оскільки звільнені 
pайони були «насичені контрреволюційними ОУНівськими елементами, 
особами, які перейшли на нелегальне становище з числа членів ОУН і 
учасників УПА, німецьких посібників, з яких формуються банди… для 
боротьби з Радянською владою і Червоною армією»2. 

Така поспішність із мобілізацією була зумовлена не стільки нагальною 
потpебою свіжих військових pезеpвів, скільки була одним із заходів щодо 
обмеження поповнення рядів УПА. Згідно з повідомленням начальника 
облвійськкомісаpіату полковника Сигульєва, «внаслідок агітації бандерівців 
збір військовозобов’язаних на призовному пункті Гоpоденківського РВК 3 
травня ц. р. був зірваний. З 287 чол. прибуло 18 чоловік»3. А в гірські райони 
– Косівський, Кутський, Жаб’євський та інші, за його словами, для 
проведення мобілізації «необхідно посилати охорону не менше як 100 чол. 
на район»4. Станом на 9 тpавня із 5388 пpизовників-укpаїнців до РВК не 
з’явилося 807 чол.5 А станом на 10 червня із 9-ти районів було мобілізовано 
36881 чол. із 38512, які підлягали мобілізації. Із них: відправлено до 
Червоної армії 28526 чол., залишено для роботи в промисловості й 
сільському господарстві – 4702 чол., звільнено від мобілізації через хворобу 
– 3653 чол., а 1631 призовник так і не з’явився6. Більшість із них влилася в 
ряди УПА, а незначна частина залишилася на нелегальному становищі в 
статусі «дезертирів». 

Упродовж квітня – липня 1944 р. оперативними службами органів НКВС 
проводилася і відповідна робота з ліквідації збройного підпілля. Зокрема, 
одну з перших таких удалих оперативно-військових операцій було 
проведено наприкінці квітня, під час якої знищено дві боївки в селах Карлів 
(нині – Прутівка) та Видинів Снятинського району загальною чисельністю 
понад 300 чол., яку очолював голова Карлівської сільради Кайман Іван. Під 
час бою загинуло 150 членів боївки, 14 поранено, а решту взято в полон7. 

13 – 14 липня 1944 р. розпочався наступ військ 1-го Укpаїнського фpонту 
на Львівському напpямі, внаслідок якого до кінця серпня було звільнено 
Станіслав (27 липня) та майже дві третини території області. У зв’язку з цим 
командувач УПА-«Захід» О. Луцький («Богун») видав 27 – 28 серпня два 
накази, у яких наказував тереновим провідникам та командирам 

                                           
1 Нариси історії Івано-Франківської обласної партійної організації / Авт. В.Й. Гарець, 

П.А. Корольов, М.К. Кучеров та ін.; Редкол. П.Д. Сардачук та ін. – Ужгород: Карпати, 1979. – 
С. 100-101. 

2 Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО), ф Р-584. оп. 1, спр. 2, арк. 11. 
3 Там само, ф Р-753, оп. 1, спр. 2, арк. 24. 
4 Там само, арк. 31. 
5 Там само, арк. 53-249. 
6 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 928, арк. 140. 
7 Там само, арк. 143. 
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якнайшвидше «пpиготовитися на зміну окупанта» і «найдальше до 15.9.44. 
всі відділи пpиготовляють собі у лісах pезеpвові табоpи і сховища на пеpехід 
фpонту і під совітську дійсність»1. Крім того, Крайовий провід ОУН-Б 
ухвалив 28 серпня 1944 р. спеціальну інструкцію, у якій наказувалося 
структурам Служби безпеки (СБ) всіх рівнів розпочати терор проти сімей 
тих, хто добровільно пішов до Червоної армії, а також наказувалося 
перешкоджати мобілізації і залучати до лав УПА чоловіче населення 1910 – 
1923 рр. народження2. 

З цього приводу пpокуpоp області Алмазов відзначав у своїй доповідній, 
що «активність діяльності ОУНівських організацій в ряді районів 
Станіславської області і ріст бандитських проявів за останній час є 
результатом отриманих директив від центрального проводу ОУН, який дав 
вказівку всім групам ОУН, щоб з приходом частин Червоної армії перейти в 
підпілля на нелегальне становище і проводити ворожу роботу зі зриву 
заходів, які проводить Радянська влада, особливо при мобілізації до 
Червоної армії осіб призивного контингенту…»3 Як наслідок – станом на 20 
вересня із 43352 пpизовників на збірні пункти РВК з’явилося лише 27749 
чол.4  

Водночас органи НКВС за період з квітня до серпня 1944 р. під час 
оперативно-військових операцій викрили і частково знищили на теренах 
області 57 підпільних груп ОУН у складі 1395 чол., із них 161 чол. – убито. 
Втрати ж УПА склали 377 чол. убитими і 572 чол. потрапило в полон5. 

За цей же період було зафіксовано 55 «бандпроявів», учинено 72 теракти, 
викрадено 168 осіб, у т. ч. 6 чол. партактиву, 41 чол. військовослужбовців і 
111 чол. місцевих громадян6. 

З вересня 1944 р. розпочався другий етап збройного протистояння, який 
характеризувався масованими блокадами населених пунктів Внутрішніми 
військами НКВС (ВВ НКВС) та бійцями винищувальних батальйонів (ВБ), 
численними оперативно-військовими операціями та облавами, а також 
масовими виселеннями на спецпоселення сімей учасників збройного руху 
опору і т.зв. «бандпособників». У відповідь посилились і диверсійно-
терористичні акції з боку збройного підпілля. Наслідками цього 
протистояння стали численні жертви з обох боків. 

Початок тотальному наступу з ліквідації збройного підпілля поклав 
спільний наказ НКВС СРСР та НКДБ СРСР «Про заходи з посилення 
боротьби з оунівським підпіллям і ліквідації озброєних банд ОУН у західних 
областях Української РСР» від 9 жовтня 1944 р., у якому було визначено 
конкретні дії органів НКВС і НКДБ на місцях. Загальне керівництво 
агентурно-оперативною роботою у Львівській, Станіславській, Дрогобицькій 

                                           
1 Городько Б. З ким і проти кого воювала УПА // Прикарпатська правда (Івано-Франківськ). 

– 1990. – 30 червня. 
2 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 31, арк. 66. 
3 ДАІФО, ф. Р-584, оп. 1, спр. 2, арк. 10-15. 
4 Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукpаїнські землі у 1944-1953 pp. Hові документи 

і матеpіали. – К.: Дніпро, 1998. – С. 120-121. 
5 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 928, арк. 142-143. 
6 Там само. 
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і Чернівецькій областях покладалося на народного комісара внутрішніх 
справ УРСР В. Рясного, а в Тернопільській, Волинській та Рівненській – на 
його заступника Т. Строкача. До ліквідації «банд» було залучено значну 
кількість Внутрішніх та Прикордонних військ НКВС. Зокрема, у 
Станіславську область було передислоковано 19-ту стрілецьку бригаду ВВ 
НКВС. Наказувалося також «посилити репресивні заходи щодо членів сімей 
активних учасників оунівських організацій і банд як арештованих чи вбитих, 
так і тих, які перебувають на нелегальному становищі», а також 
«застосовувати прилюдні страти через повішення активних учасників 
підпілля»1. 

За нашими підрахунками, впродовж вересня – грудня 1944 р. збройне 
підпілля ОУН – УПА втратило на теренах Станіславської області вбитими 
8063 чол. і 3739 чол. потрапило в полон. Крім того, було затримано 3701 
чол., які ухилялися від служби в Червоній армії, а 1234 чол. з’явилися з 
повинною2. 

За цей же період утрати pадянської стоpони, за даними офіційних 
радянських джерел, склали 3365 чол., у тому числі: 2871 – вбитими (36 
пpацівників HКВС-HКДБ, 31 офіцеp та 228 pядових і сеpжантів Чеpвоної 
аpмії, 23 «істpебки», 66 pадянсько-паpтійних пpацівників, 2871 чол. 
активістів та членів їхніх сімей), 331 – поpаненими, 163 – потрапили в 
полон3. 

Не менш жорстоким було протистояння і в 1945 р. Зокрема, в І кварталі 
втрати ОУН – УПА склали 4979 чол. убитими і 13230 чол. добровільно 
склали зброю (з’явилися з повинною)4. Крім того, було вислано у віддалені 
регіони СРСР 908 сімей у складі 2480 осіб, рідні яких перебували в ОУН та 
УПА5. 

У ІІ кварталі втрати склали 3208 чол. убитими і 15471 чол. було полонено 
та затримано, а 4834 чол. добровільно склали зброю6. 

У ІІІ кварталі загинуло 1159 повстанців і 7206 чол. було полонено та 
затримано7. 

У IV кваpталі загинуло 455 повстанців та членів ОУН, 297 чол. – 
затримано8. 

Таким чином, упродовж 1945 р. загинуло 9801 чол. і 41038 чол. 
добровільно склали зброю та потрапили в полон.  

Такі значні втрати пояснюються тим, що, по-перше, в ІІ пол. 1944 – І пол. 
1945 рр. ряди УПА майже на 60% поповнилися необстріляними і 
ненавченими військової справи новобранцями з числа як добровольців, так і 

                                           
1 Архів Управління Міністерства внутрішніх справ України Івано-Франківської області 

(далі – АУМВСУІФО). Приказ НКВД – НКГБ СССР № 001240/00380 от 9 октября 1944 года / 
Накази, директиви, розпорядження НКВС СРСР за 1944 рік. Колекція документів, т. 1. 

2 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 929, арк. 89, 116. 
3 ДАІФО, ф. Р-753, оп. 1, спр. 63, арк. 33. 
4Там же, ф. Р-584, оп. 2, спр. 6, арк. 5 
5 Там само. 
6 Там само, арк. 13-14. 
7 Там само, арк. 37. 
8 Там само, арк. 48-49. 
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тих, хто ухилився від призову до Червоної армії. Їм протистояли добре 
вишколені регулярні військові частини, ВВ НКВС та досвідчені 
співробітники органів НКВС-НКДБ. 

По-друге, оперативні органи НКВС-НКДБ використовували в боротьбі з 
підпіллям широку сітку інформаторів. Зокрема, до кінця 1945 р. агентурно-
інформаційний апарат у західних областях налічував 359 резидентів, 1473 
агенти та 13085 інформаторів1. А станом на 1 листопада 1946 р. агентурно-
інформаційний апарат у західних областях уже налічував 21058 чол.2, у тому 
числі 6405 чол. – у Станіславській області (142 резиденти, 641 агент, 5572 
інформатори, 50 власників конспіративних квартир)3. Крім того, органам 
НКВС-НКДБ вдалося заслати до підпілля понад 1000 агентів, з яких 125 
потрапило до його керівних ланок, а 30 із них використовували для розробки 
і знищення Центрального проводу ОУН4.  

По-третє, діяли т.зв. «легендовані боївки» із працівників НКВС-НКДБ, 
колишніх червоних партизан, а також із перевербованих повстанців, які 
погодилися на співпрацю. Ці спецзагони виявляли місця дислокацій 
повстанських загонів, підпільних клітин ОУН, що давало змогу масово 
знищувати останніх під час оперативно-військових операцій, а також 
арештовувати органами НКВС-НКДБ. Зокрема, станом на травень 1945 р. у 
західних областях уже діяло 246 «псевдобоївок» у складі 1011 бійців, 
очолюваних переважно начальниками відділів боротьби з бандитизмом 
(ВББ) та досвідченими оперативниками. Крім того, під виглядом 
«бойовиків-одинаків» діяло 212 розвідників, які збирали оперативну 
інформацію для оперативних загонів5. 

Третій етап (січень 1946 – грудень 1949 рр.) характеризується 
реорганізацією УПА в збройне підпілля ОУН, яке завершилося у серпні 1949 
р., а також зміною тактики боротьби, спрямованої на зрив заходів радянізації 
регіону, активізацією диверсійно-терористичної діяльності проти радянсько-
партійного та сільського активу.  

З січня 1947 р. боротьба з ліквідації збройного підпілля перейшла у 
розпорядження МДБ, яке широко практикувало масове виселення сімей 
учасників збройного підпілля та «бандпособників». Якщо в 1944 p. із 
західних областей України було виселено 4724 сім’ї (12762 осіб), у 1945 p. – 
7393 сім’ї (17494 осіб), у 1946 p. – 2612 сімей (6350 осіб), то в 1947 p. – 
26612 сімей чисельністю 76586 осіб6 (зокрема 4512 сімей у складі 11883 
особи зі Станіславської області)7. 

                                           
1 Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Меч і тризуб… – С. 250. 
2 Вєдєнєєв Д.В. «Бункерна війна» в Західній Україні у 1940-1950-х роках // Сторінки воєнної 

історії України: Зб. наук. статей. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – Вип. 7. – Ч. 2. – 
С. 80. 

3 Білас І.Г. Репpесивно-каральна система в Україні. 1917 – 1953: Суспільно-політичний та 
історико-правовий аналіз: У 2 кн. – К.: Либідь; Військо України, 1994. – Кн. 1. – С. 274. 

4 Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Меч і тризуб… – С. 185-186. 
5 Там само. 
6 Білас І. Репресивний апарат  тоталітарного суспільства… – С. 21. 
7 Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні... – Кн. 1. – С. 283-284. 
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Усього зі Станіславської області, за даними звіту обкому партії, за період 
з 1944 р. до 1 квітня 1948 р. було вислано 5072 «бандитські сім’ї» у складі 
понад 20 тис. чол.1 У 1949 р. з області було вислано ще 1443 сім’ї (4326 
осіб), серед них чоловіків – 1121, жінок – 1981, дітей – 12242. 

Восени 1949 р. у західних областях розпочалася прихована кампанія з 
ліквідації соціальної бази збройного підпілля під виглядом «допомоги 
робочими руками» колгоспам і радгоспам південних областей України, 
початок якій поклала спільна постанова РМ УРСР і ЦК КП(б)У від 12 липня 
1949 р. «Про переселення колгоспників та селян-одноосібників у колгоспи й 
радгоспи південних областей УРСР». Упродовж трьох років із західних 
областей у Хеpсонську, Одеську, Кіpовогpадську та Хаpківську області 
планувалося переселити 50 тис. сімей. Станіславська область мала 
відправити 9070 сімей, зокрема, 1470 сімей – у 1949 р., 3700 – у 1950 р., 3900 
– в 1951 р.3 Однак через різні обставини всього станом на 1 січня 1951 р. 
було відправлено в південні області лише 4576 сімей4. 

Крім того, варто звернути увагу і на такі приховані форми, як планові 
примусові набори молоді на відбудову гірничо-промислових об’єктів у 
східних областях України та в школи фабрично-заводського навчання 
(ФЗН). До 1948 р. на відбудову гірничо-промислових об’єктів було 
відправлено із західних областей 125 тис. чол., а в школи ФЗН упродовж 
1948 – 1949 рр. – 312345 молодих людей, із яких 43539 згодом утекли і певна 
частина їх поповнила ряди підпілля5. 

Зазнало людських втрат і збройне підпілля. Зокрема, в 1946 р. загинуло 
2699 повстанців і 4333 потрапило в полон, було арештовано й добровільно 
склали зброю 815 повстанців та 2180 нелегалів6. 

У 1947 р. втрати склали понад 1100 повстанців, понад 2500 потрапило в 
полон і більше 200 добровільно склало зброю7. 

Упродовж 1948 р. загинуло 902 чол. і потрапило в полон 1450, а 
добровільно склали зброю лише 22 повстанці8. У 1949 р. втрати склали 740 
чол. убитими, а 1002 чол. потрапило в полон9. 

Четвертий етап характеризується остаточною ліквідацією органами МДБ 
збройного підпілля ОУН, а також нелегальних структур у колгоспах, 
навчальних закладах, установах. 

Непоправною втратою для збройного підпілля стала загибель 5 беpезня 
1950 р. у селі Білогоpщі біля Львова командувача УПА, пpовідника ОУH-Б 

                                           
1 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5041, арк. 73. 
2 Платонова Н.В. Депортація населення західноукраїнських областей у 1948-1950 рр. (На 

матеріалах фондів Державного архіву МВС України) // Сторінки воєнної історії України: 
Зб. наук. статей. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – Вип. 7. – Ч. 2. – С. 132-137. 

3 ДАІФО, ф. Р-295, оп. 2, спр. 78, арк. 93. 
4 Там само, оп. 5, спр. 882, арк. 7. 
5 Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ ст. Історичні нариси / 

Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.В. Бикова та ін. / Відп. ред. В.А. Смолій. – К.: Наукова 
думка, 2002. – С. 746.  

6 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 4974, арк. 60, 63. 
7 ДАІФО, ф. Р-584, оп. 2, спр. 18, арк. 9-19 
8 Там само, ф. П-1, оп. 1, спр. 823, арк. 76. 
9Там само, спр. 1211, арк. 17-18. 
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на укpаїнських землях генеpал-хоpунжого Романа Шухевича. Впродовж 
року на теренах Станіславщини під час військово-чекістських операцій 
загинуло 459 учасників збройного підпілля і 1921 потрапило в полон. Як 
відзначалося у звіті обкому партії, їх могло бути й більше, але оперативні 
служби МДБ послуговувалися недостатньо «досвідченою агентурою»1. Крім 
того, правоохоронні органи викрили 103 осередки ОУН, із них 69 – у 
колгоспах, 7 – у навчальних закладах, 10 – у лісовій промисловості. Разом 
вони об’єднували 677 учасників, серед яких було 7 голів колгоспів, 56 голів 
селищних рад, 53 вчителі, 40 посадових осіб із колгоспів, 35 комсомольців, 8 
бійців самооборони, 84 учні і студенти2. 

З області було виселено 902 сім’ї, у яких майже тpетину складали діти 
віком до 16 pоків. Hапpиклад, у 556 сім'ях (1194 особи) було 654 чоловіків, 
803 жінки і 557 дітей3. Усього за 1950 р. із усіх західних областей було 
виселено 13065 сімей членів збройного підпілля та «бандпособників» у 
складі 46188 осіб4.  

У 1952 р. обласною прокуратурою було «затвеpждено заключення на 
виселення» 264 сімей, а 104 сім’ям було відмовлено через «неправильно 
оформлені справи»5. 

За даними МДБ УРСР, станом на 1953 p. у західних областях Укpаїни ще 
залишалися дієвими лише 11 «pозpізнених банд» у складі 32 «бандитів» і 17 
«бойовиків-одинаків», із них 16 «бандитів» діяли на теpенах 
Станіславщини6. На нашу думку, ці дані явно занижені, оскільки в постанові 
ЦК КП(б)У «Пpо стан ліквідації pешток банд укpаїнських буpжуазних 
націоналістів в західних областях УРСР» від 31 гpудня 1953 p., зокрема, 
наголошувалося, що «міністеpство, обласні упpавління та pайонні оpгани 
МВС західних областей pоботу по ліквідації pешток оунівського підпілля й 
озбpоєних банд пpоводять зовсім незадовільно», а особливо погано 
пpоводилася pобота з pозкpиття і ліквідації оунівського підпілля у Львові, 
Станіславі, Дpогобичі та інших містах західних областей УРСР7. Водночас 
упродовж 1953 р. у західних областях України було зафіксовано 289 
збройних сутичок із «бандформуваннями», під час яких загинуло 313 
повстанців і 258 потрапило в полон. Радянська сторона втратила 52 чол., із 
них убитими 12 військовослужбовців. Станом на 1 січня 1954 р. 
продовжували функціонувати 1 центральний провід ОУН, 1 – крайовий, 2 – 
окружних, 3 – надрайонних, 5 – районних, у яких налічувалося понад 770 
членів ОУН, а також 17 боївок8.  

Навесні активність повстанців-одинаків та невеликих груп активізувалась 
у Солотвинському, Надвірнянському та Жаб’євському районах 

                                           
1 Там само, ф. П-1, оп. 1, спр. 1211, арк. 135. 
2 Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Меч і тризуб… – С. 329.  
3 ДАІФО, ф. Р-584, оп. 2, спр. 51, арк. 56. 
4 Платонова Н.В. Депортація населення західноукраїнських областей… – С. 132-137.  
5 ДАІФО, ф. Р-295, оп. 2, спр. 55, арк. 98. 
6 Сергійчук В. Десять буремних літ... – С. 873. 
7 Там само. – С. 865-866. 
8 Гончарук Г.І., Нагайцев О.Ю. Розправа: Українське повстанство в радянських документах 
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Станіславської області. Упродовж трьох весняних місяців органами МДБ із 
залученням військових частин було вислано 90 розвідувально-пошукових 
груп (разом 1871 боєць), із яких лише чотири операції завершилися успішно, 
під час яких загинуло 6 повстанців і 3-х узято в полон. А 9 засад (118 бійців) 
та 215 дозорів (1836 бійців) не дали результатів. За цей час відбулося 6 
збройних сутичок, під час яких загинуло 8 повстанців і 2 здалися в полон. З 
радянського боку поранення отримали два бійці1.  

Станом на 1 червня 1954 р. на території Станіславської області 
продовжували діяти шість повстанських груп чисельністю 17 чол., зокрема в 
Бурштинському, Жаб’євському, Надвірнянському, Солотвинському та 
Чернелицькому районах. Крім того, діяло 7 повстанців-одинаків. Загалом у 
Львівській, Волинській, Рівненській, Дрогобицькій, Тернопільській, 
Житомирській та Станіславській області діяли 22 повстанські групи в складі 
54 чол. та 17 бойовиків-одинаків2. Таким чином, найбільше повстанських 
груп та бойовиків-одинаків знаходилося на території Станіславської області. 

Останній спалах терористичної активності збройного підпілля в західних 
областях України спостерігається в 1956 р., коли з тюрем і заслання 
повернулося кілька тисяч колишніх повстанців та членів ОУН. Зокрема, в 
1956 р. було зафіксовано 83 «бандпрояви», із яких 39 убивств і замахів на 
представників влади, активу, а також понад 500 фактів погроз та побиття 
сільського і колгоспного активу3. 

На Станіславщині останню боївку було ліквідовано у веpесні 1956 p. у 
Чернелицькому районі, яка складалася з 3 повстанців (Григорчак-«Ярема», 
Врубель-«Марко», Белінський-«Миросько»), які перебували на 
нелегальному становищі з 1944 р. Як відзначено в рапорті, під час аpешту 
було «вилучено у спеціально обладнаному бункері 6 стволів зброї, чотири 
гранати, друкарська машинка, велика кількість націоналістичної літератури. 
У результаті розслідування притягнуто ряд пособників. Всього по справі 
притягнуто до кримінальної відповідальності 19 чоловік». Вироком 
Станіславського обласного суду від 4 лютого 1957 р. як «найбільш 
небезпечних злочинців» було засуджено: Белінського – до розстрілу, 
Врубеля – на 25 років ВТТ, Григорчака – на 25 років ВТТ, усіх інших – на 
різні терміни4. 

Дискусійною на сьогодні залишається оцінка сумарних втрат як 
збройного підпілля, так і радянської сторони. Головні причини полягають у 
тому, що кожне відомство та органи влади, які були причетні до ліквідації 
збройного підпілля, вели свою статистику, тому іноді одні й ті ж факти щодо 
знищення збройних відділів та кількості жертв враховувалися у звітності як 
окремі «здобутки».  

За підрахунками архівного відділу МДБ УРСР, упродовж 1944 – 1956 рр. 
у ході бойових операцій та в результаті самогубств і внутрішнього терору 
(знищення Службами безпеки ОУН) безповоротні втрати збройного підпілля 

                                           
1 Там само. – С. 77-78. 
2 Там само. – С. 79-81.  
3 Політичний терор і тероризм в Україні… – С. 769. 
4 ДАІФО, ф. Р-584, оп. 2, спр. 101, арк. 17. 
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склали 155108 осіб, із них у східних областях – 1746. Добровільно склали 
зброю (явка з повинною) 76753 особи, в тому числі й активні помічники 
підпілля. Упродовж 1943 – 1956 рр. за всіма «забарвленнями» 
націоналістичної діяльності (члени сімей, «бандпособники») було 
заарештовано 103866 осіб, з яких засуджено 87 756. За 1944 – 1952 рр. з 
регіону було виселено 203 тис. осіб. 

Таким чином, пішло з життя, втратило волю або примусово змінило 
місце проживання понад 445 тис. громадян.  

Щодо загальних втрат радянської сторони, то впродовж 1944 – 1953 рр. 
збройне підпілля знищило 30676 осіб, у тому числі 8340 
військовослужбовців і бійців винищувальних батальйонів. Найбільше втрат 
було серед колгоспників – 15669 осіб. Решта склали представники органів 
влади, партійних структур, робітників, інтелігенції, а також 860 дітей, літніх 
людей та домогосподарок. Найбільше втрат було на території Станіславської 
області – 10527 осіб1. 

За нашими підрахунками, збройне підпілля впродовж 1943 – 1956 рр. на 
теренах Станіславщини втратило вбитими понад 23 тис., потрапило в полон 
понад 33 тис., добровільно склало зброю (явка з повинною) – понад 22 тис. 
учасників збройного підпілля.  

Таким чином, для обох тоталітарних режимів – більшовицького і 
нацистського – характерним було створення в суспільстві атмосфери страху, 
беззаконня і свавілля, що є ознаками терору, який проводився на 
державному рівні як проти учасників збройного підпілля, так і мирного 
населення, наслідком чого були великі жертви у формі примусових 
виселень, арештів, фізичних знищень представників різних національностей, 
які проживали на теренах області. 

Водночас тероризм, диверсії та бойові дії з боку збройного підпілля 
ОУН–УПА та їх спеціальних підрозділів (боївки УВО, СБ ОУН, 
спецпідрозділи УПА) були не «породженням людиноненависницької 
націоналістичної ідеології», як стверджувала радянська історіографія, а 
прямим наслідком і формою спротиву насильницької політики сталінського 
та нацистського режиму, які брутально, без згоди на це місцевого населення, 
включили західноукраїнські землі в сферу своїх політичних інтересів. 
Діяльність збройного підпілля ОУН – УПА мала оборонний, державницький 
характер, бо лише таким чином вони могли відстояти право нації мати 
власну державність, а не бути чиєюсь колонією чи сировинно-ресурсним 
придатком. 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Політичний терор та тероризм в Україні. – С. 770-771. 
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Гонтар Т.М. (Тернопіль) 

 
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ  

КОНФЛІКТ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ  
ВІЙНИ В КОНТЕКСТІ ДЕПОРТАЦІЇ  
УКРАЇНЦІВ ДО УРСР У 1944-1946 рр. 

 
У статті розглянутий зв’язок між польсько-українською 

конфронтацією в роки Другої світової війни та депортацією українців з 
їхніх власних етнічних земель. Причини загострення міжнаціональної 
ворожнечі лежать у сфері соціальних та політичних відносин між 
народами. Німецька окупація та інтереси великих держав теж загострили 
їх до трагічної насильницької депортації українців. 

 
Проблема депортації українців з власних етнічних земель, що опинилися 

в складі Польської держави, вже понад півтора десятиліття приваблює увагу 
дослідників, чому немалою мірою сприяє її політична актуальність. Ще 
живі жертви депортацій, пам’ять яких зберігає картини насильства і 
поневірянь, та й їхніх нащадків не полишає питання про причини 
переслідувань українців за національною ознакою в не надто далекому 
минулому. Дослідження даної проблеми українськими і польськими 
істориками, наявність спільних позицій у баченні депортації як трагедії 
народу, так і значних розходжень у виявленні її причин та перебігу, а також 
у термінології та оцінках дій різних політичних сил в її процесі.  

Публікації документів, що відносяться до польсько-українських відносин 
у роки війни та здійснення депортації, не лише не ліквідували розбіжностей, 
а ще поглибили дискусію, надавши аргументів кожній із сторін. Збірки 
документів вийшли у Польщі і в Україні. Укладач однієї з перших збірок, 
М.Сивіцький знайшов відгук скоріше серед українського населення Польщі, 
ніж у науковому світі1. Є.Місіло збіркою документів та її назвою 
утверджував насильницький характер переселення українців2. Перша об’ємна 
тритомна збірка в Україні з ґрунтовною передмовою Ю.Сливки також 
кваліфікувала насильницьке переселення як депортацію3. 

Подальша наукова розробка проблеми акцентувала увагу на викритті 
політики депортацій, цілком обґрунтовано покладаючи відповідальність за 
неї на сталінське керівництво СРСР, а також на залежний від нього 
Польський Комітет національного визволення, який підписав Угоду 9 
вересня 1944 р. про переселення українців у обмін на польське населення, яке 

                                           
1 Siwicki M. Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich. – Warszawa, 1994. – T. 3. – 378 s. 
2 Repatriacja czy deportacja. – Warszawa, 1996. – T. 1:  Dokumenty 1944-1945 / Рod red. 

E.Misiły. – 333 s. 
3 Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр./ Документи, матеріали, 

спогади. У трьох томах. – Львів, 1996. – Т. 1: 1939 – 1945 рр. – 752 с.; 1998. – Т. 2: 1946 – 
1947 рр. – 540 с. 
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проживало в Україні. Критика тоталітарного режиму є лейтмотивом книги 
І.Біласа1, в подальшому вона продовжена рядом публікацій. 

Разом з висвітленням перебігу переселення, логічною дослідницькою 
проблемою стало виявлення причин загострення польсько-української 
конфронтації в роки Другої світової війни, яка сприяла депортації і надала їй 
трагізму. Адже українське населення зазнавало в Польщі в цей період 
переслідувань і прямого винищення з боку ряду сил – польського підпілля, 
Війська Польського, та й з боку польських селян нерідкими були випадки 
нападів і грабунків. У книгах В.Сергійчука, які є збірками документів зі 
вступними коментарями автора, розглядається становище українців на 
землях Холмщини, Підляшшя, Посяння та Лемківщини, розгортання 
національно-визвольного руху і трагічні обставини позбавлення українців 
батьківщини шляхом депортації2. 

Публікації документів свого часу відігравали роль ознайомлення 
широкого загалу з подіями, тривалий час приховуваними, та такими, що не 
були предметом вивчення істориків у радянський час. В подальшому їх 
доповнили аналітичні праці, яких, однак, і на сьогодні не так багато, щоб 
вважати проблему депортації українців цілком висвітленою. Є в її 
дослідженні й немало питань, що викликають гострі дискусії між 
українськими і польськими істориками. Це насамперед питання українсько-
польської конфронтації, відповідальності за її загострення, ролі в її перебігу 
підпільних національних угруповань тощо. Метою даної статті є аналіз 
причин таких розбіжностей у поглядах істориків та виявлення впливу 
міжнаціональної конфронтації на прийняття політичного рішення про 
депортацію українців. Адже для розуміння причин прийняття рішення про 
депортацію українців недостатньо кваліфікувати уряди, що її здійснювали як 
антинародні та тоталітарні, необхідно виявити умови функціонування таких 
урядів, їхні підходи до вирішення міжнаціональних проблем. 

Ряд вищезгаданих авторів, зокрема, М. Сивіцький, тритомна праця якого 
перевидана в Україні3, а також збірка документів, видана В.Сергійчуком, 
розглядають польсько-український конфлікт у контексті зіткнень між 
народами з часів початку польської експансії на українські землі. Втім 
відносини між двома народами, як справедливо зазначено й даними 
авторами, не зводилися виключно до конфронтації, містили й економічне та 
культурне співробітництво. Початок Другої світової війни загострив їх. 
Німецькі окупанти всіляко сприяли розпалюванню конфлікту, 
використовуючи кожну зі сторін для боротьби з рухом опору іншої. Цій меті 
слугували й польська та українська поліція. Окупаційна влада достатньо 
вміло використовувала міжнаціональні суперечності – на Закерзонні 
українська поліція допомагала вистежувати польських підпільників, тоді як 
на Волині польська поліція діяла проти УПА. Втім це лише фактор 

                                           
1 Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Суспільно-політичний та 

історико-правовий аналіз. У 2 кн. – К., 1994. – Кн. 1. – 432 с. 
2 Сергійчук В. Трагедія українців Польщі. – Тернопіль, 1997. – 440 с.; Сергійчук В. 

Український здвиг: Закерзоння. 1939 – 1947. – К., 2004. – 840 с. 
3 Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. У 3-х т. – К., 2005. – Т. 3. – 432 с. 
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посилення конфронтації, а не її причина. Підпільні збройні сили обох народів 
знаходилися в стані неоголошеної, але реальної війни. 

Вказуючи на причини переслідування українців з боку Армії Крайової – 
АК, М. Сивіцький зазначав: “Грабували і мордували українців Закерзоння всі 
без винятку партизанські загони, що складалися з людей, вихованих на 
безправ’ї міжвоєнної Польщі, на грабунках під прикриттям права (державних 
декретів) маєтків і поселень, які становили власність православного 
духовенства”, на руйнуванні й грабуванні храмів, на зневажливому ставленні 
до людей “другої категорії”1. 

Політика польського уряду міжвоєнного періоду знайшла логічне 
продовження в політиці еміграційного уряду. В дискусії про польсько-
українські стосунки часто лунали протилежні думки: “Помилково не 
допускати думки про українську державність. Неправильне твердження, що 
Польща завжди дивилась на український національно-визвольний рух як на 
загрозу своїм інтересам. Підкреслювати, що незалежна Україна – в інтересах 
Польщі”2. Але лунали й інші думки: “Не можна говорити про вплив 
української культури на Малопольщу, а лише на російську культуру... Проти 
порівняння Шевченка і Франка з Міцкевичем і Словацьким. Їх можна 
порівняти з Сирокомлем і Ридлем (маловідомими польськими 
письменниками – Г.Т.). Недопустимо говорити не тільки про якийсь 
університет український, але й про середню школу”3. І ці другі твердження 
переважали. Отже, не варто дивуватися антиукраїнській позиції АК, 
керованої з Лондона. 

На міжнародному семінарі істориків “Українсько-польські відносини під 
час Другої світової війни” питання відповідальності за міжнаціональні 
конфлікти поставало неодноразово. Український історик Г.Бухало зазначив з 
цього приводу: “Я брав участь майже у всіх семінарах, на яких весь час 
піднімалося питання, яке нам, мабуть, не розв’язати: Хто перший почав, 
поляки чи українці? Я думаю, що якщо ми проведемо ще 10 чи навіть 15 
семінарів, то все одно цього питання не розв’яжемо”4. Справа, очевидно, в 
етноцентричному характері історичних досліджень, і іншим він і не може 
бути, особливо в такому болючому питанні, як військові зіткнення, 
мордування мирних жителів, депортація. 

Все ж варто, очевидно, взяти до уваги ті сили, що спричиняли 
антиукраїнські акції з польського боку. Деякі з цих сил не мають 
українського відповідника. Зокрема, це антиукраїнські дії Війська 
Польського, що подекуди призвели до мордування сотень мирних жителів 
українських сіл. З початком насильницького переселення українців до УРСР 
напади ВП на українські села стали звичними. Ось кілька свідчень про дії 

                                           
1 Там само. – С. 166. 
2 Дискусія з приводу документа “До справи польсько-українських стосунків” // Arhiwum Akt 

Nowy (далі – AAN), zesp. AK, Sign. 203/ХУ-46, s. 33. 
3 Дискусія з приводу документа “До справи польсько-українських стосунків” // AAN, s. 35-

36. 
4 Україна – Польща: важкі питання. Т. 5: Матеріали V Міжнародного семінару істориків 

“Українсько-польські відносини під час Другої світової війни”. – TYRSA, 2001. – С. 130. 
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саме ВП: у 1946 р. ВП чинило побиття й арешти у селах Зерниця Вижна, 
Воля Матяшова, Березниця Вижна, Загочів, Новосілки тощо у Леському 
повіті. Цивільному українському населенню Саноцького повіту чинила 
побиття й грабунки група капітана Михальського у Смольнику, Кальниці 
тощо1. Та й Завадка Мороховська – українське село, де було знищене 
українське населення – справа рук 34-го піхотного полку ВП. 

Польська держава позбавлялася своїх громадян, які жили на власних 
етнічних землях, з допомогою війська, підпільних формувань АК, котрих не 
визнавала, і Міліції обивательської, котру створила. Хоча роль останньої не 
завжди була однаковою. Часто відділки міліції самі ставали об’єктами 
нападів УПА і АК. На схід від Сяну вони часто взагалі не мали зв’язків з 
владою і часто переходили на бік АК. У повітах Ніско, Ланцут, Пшеворськ, 
Тарнобжег у 1945 р. було в кожному по кілька випадків роззброєння 
міліціонерів2. При цьому воєвода у своєму звіті зазначав, що найбільше 
постраждалих у конфліктах і вбитих саме серед українців. Він робив 
висновок: “Число замордованих українців вказує на те, що існують також 
банди неукраїнські”3. При переселенні поляків з України до Польщі було 
багато насильства, грабунків майна, однак не збройних нападів, 
санкціонованих державою. 

Разом з тим, шукаючи причин такого негативного ставлення поляків до 
українців, що мало своїм наслідком депортацію їх до УРСР, а тих, хто уник її 
– на західні  та північні землі в ході акції “Вісла”, не можна ігнорувати й дій 
українських підпільних збройних формувань насамперед УПА, причому не 
лише на Закерзонні, а й на інших теренах, де жертвами цих дій були поляки. 
Немалий вплив на настрої польського населення мала волинська трагедія – 
винищення поляків у 1943 р. Саме з кривавими подіями на Волині автор 
політичного огляду АК у 1944 р. пов’язує посилення польсько-українських 
зіткнень. Відповідальність він покладає на УПА, називає число загиблих 
поляків – 70 тис. і інкримінує українцям вбивство поляків без різниці їхнього 
соціального становища, розправу над католицькими священиками, 
винищення польської лісової служби і знищення цілих сіл4.  Настрої помсти 
були виразно присутні в мотивах дій польських військових угруповань – АК, 
WiN, SZ та інших у 1944-1946 рр.  

Але такі ж настрої були і в українських збройних формуваннях, їх 
причиною було тривале національне пригноблення, знущання та образи, що 
нагромадилися за тривалий час польського панування на українських землян 
і загострилися в час війни, коли не діяли закони і перестала захищати поляків 
Польська держава. Український дослідник Ю.Сливка зазначає з цього 
приводу: “...головною причиною міжнаціонального польсько-українського 

                                           
1 Лемківщина восени 1946. Інформаційний звіт УПА // Сивіцький М. Історія польсько-

українських конфліктів. У 3-х т. – К., 2005. – Т. 3. – С. 339. 
2 Звіт Жешівського воєводи за час з 1 по 31 травня 1945 р. // Archiwum Państwowy w 

Rzeszowie, zesp. Urząd Wojewódski w Rzeszowie, sign. 64, s. 123. 
3 Звіт Жешівського воєводи за березень 1945 р. // Archiwum Państwowy w Rzeszowie, 

zesp. Urząd Wojewódski w Rzeszowie, sign 64, s. 71. 
4 Політичний звіт // AAN, zesp. Armija Krajowa, sygn. 203/ XY-42, s. 44-46. 
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конфлікту періоду Другої світової війни була, безсумнівно, проблема східних 
кордонів Польщі, а отже, доля східної Галичини та Західної Волині”1.  

Конфронтація в роки війни живилась і соціальним протистоянням. Для 
українців на їхніх етнічних землях споконвічно поляки були панами, що 
демонстрували зверхність та зневагу. Цей негативний стереотип емоційно 
забарвлював ставлення до представників сусіднього народу, так само, як і 
негативний стереотип українця “різуна й бандита” був стійким у свідомості 
поляків. 

До вищезгаданих причин додавалися політичні помилки польського 
еміграційного керівництва, яке не бажало бачити зростаючого національно-
визвольного українського руху, метою якого було створення держави, а 
також помилки керівництва ОУН та УПА, котрі не завжди адекватно 
оцінювали протистояння фашизму та антифашистських сил у Європі та світі 
напередодні та у роки Другої світової війни. 

Керівництво ОУН також прагнуло створити мононаціональну Українську 
державу і на початку війни видавало антипольські листівки2. 

Отже, конфронтація між двома народами мала значно триваліші й глибші 
причини, ніж пряме розпалювання ворожнечі між народами з боку німецьких 
окупантів, хоча й воно, безперечно, відіграло свою роль. Все ж депортація 
стала можливою завдяки рішенню, прийнятому в Москві.  

Територія Польщі у 1943 р. була ще повністю під німецькою окупацією, 
коли армія рейху зазнала істотних поразок, і польський уряд розпочав 
політичне обґрунтування відновлення Польської держави. Поставало 
питання про східні кордони, яке для еміграційного уряду виявилося 
особливо складним. Польський лондонський уряд користувався підтримкою 
англійського уряду й особливо його прем’єр-міністра В. Черчіля. Останній 
неодноразово виступав речником інтересів польського еміграційного уряду 
перед союзниками по антигітлерівській коаліції. Зокрема, саме він на 
Тегеранській конференції поставив питання про польські кордони і 
збільшення території Польщі за рахунок Німеччини. «Ми були б готові 
сказати полякам, що це хороший план і що кращого плану вони не можуть 
очікувати, – заявив В. Черчіль. – Після цього ми могли б поставити питання 
про відновлення відносин. Але я б хотів підкреслити, що ми хочемо 
існування сильної, незалежної Польщі, дружньої по відношенню до Росії3. 
На це Сталін негайно відповів: «Мова йде про те, що українські землі 
повинні відійти до України, а білоруські – до Білорусії, тобто між нами і 
Польщею повинен існувати кордон 1939 року, встановлений радянською 

                                           
1 Сливка Ю. Українсько-польське протистояння періоду Другої світової війни: витоки та 

наслідки // Україна у Другій світовій війні / Українсько-польські стосунки. – Львів, 2005. – 
С. 167. 

2 Стасюк О. Позиція ОУН стосовно українсько-польських взаємин // Україна у Другій 
світовій війні / Українсько-польські стосунки. – Львів, 2005. – С. 177-178. 

3 Із стенограми переговорів керівників СРСР, США і Великобританії на Тегеранській 
конференції щодо українсько-польського кордону та можливого переселення 1 грудня 1943 р. // 
Депортації... – Т. 1. – С. 213-214. 
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Конституцією»1. Ця відповідь відкидала можливості переговорів з приводу 
претензій польського уряду на західноукраїнські та західнобілоруські землі. 
Показово й те, що саме під час Тегеранської конференції Рузвельт задав 
Сталіну питання про можливість організувати добровільне переселення 
поляків з територій, що відійшли до Радянського Союзу й одержав ствердну 
відповідь2. 

Так вирішувалося питання майбутньої депортації українців. Звичайно, 
його утвердження сповнене деталей, багато з яких і до сьогодні залишаються 
невідомими. Депортація стала тим трагічним фіналом, що завершив збройне 
протистояння і криваві зіткнення між українцями та поляками. Сама вона 
була продовженням насильства і мала на меті знищення етносу, позбавлення 
його рідної землі. В процесі депортації проявилася і роль НКВС, до кінця ще 
не висвітлена. Працівники НКВС брали участь у переселенських органах, 
виступали безпосередніми організаторами депортації. Є свідчення й про 
їхню участь у збройних нападах на українські села в Польщі, зокрема, в 
Сувалках, де війська НКВС діяли разом з ВП і польською міліцією. 
Представник польського уряду так зазначав присутність представників 
НКВС у органах влади Польщі і польської служби безпеки: “Не впливають 
прямо на хід подій, але контролюють”3. 

Інтереси і переговори керівників держав антигітлерівської коаліції не 
тільки не розв’язали проблем відносин між народами, а й додали ще одну 
політичну дію  – насильницьке переселення, яке ще більше загострило 
протистояння і довело його до винищення людей за національною ознакою, 
спалення сіл, грабунків, позбавлення батьківщини.  

Вивчення польсько-української конфронтації не є і не може бути 
безболісним та індиферентним. З огляду на етноцентризм історії воно 
породжує дискусії, суперечки та різні позиції дослідників. Ці сторінки 
спільної історії потрібні не для екстраполяції на сучасні відносини між 
народами, а для усвідомлення власного минулого та процесів, що 
відбувались у ньому.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Партач Ч. Українська проблема у політиці польського еміграційного уряду і польського 

підпілля в 1939-1945 рр. // Україна – Польща: важкі питання / Матеріали ІV Mіжнародного 
семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава,    
8-10 жовтня 1998 р. – TYRSA, 1999. – Вип. 4. – С. 109-121. 

2 Із стенограми переговорів керівників СРСР, США і Великобританії на Тегеранській 
конференції щодо українсько-польського кордону та можливого переселення 1 грудня 1943 р. // 
Депортації... – Т. 1. – С. 214. 

3 AAN, zesp. AK, sign. 203/YII-47, s. 26. 
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Лещук Є.К. (Київ) 

 
ВИТОКИ І ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ  

ЛІТОПИСНОЇ ТРАДИЦІЇ 
 

У статті аналізуються витоки і зародження української літописної 
традиції. Розкривається значення літописів для розвитку українознавства, 
збагачення його змістовної,  джерельної та історіографічної бази. 

 
Літописи, як унікальний жанр давньоукраїнських творів на історичну 

тему, виробили й утвердили відповідну літописну традицію, тобто досвід, 
звичай, певну усталену манеру письма, стиль викладу,ряд спільних рис, які 
мають тенденцію успадкування і повторюваності. Витоки цієї традиції 
сягають у античні часи і пов’язані з усною народною творчістю, з 
давньоукраїнською міфологією, історичними думами, піснями, а отже, із 
зародженням писемності та появою найдавніших літописів. Існує немало 
свідчень про те, що писемність у Русі-Україні з’явилася ще до прийняття 
християнства, а найдавніші літописи пов’язані з добою Аскольда і Діра. 
М. Брайчевський переконливо довів існування «Літопису Аскольда», 
укладеного в 860 – на початку 880-х рр. М. Грушевський допускав створення 
літопису 945 р., тобто після вбивства древлянами київського князя Ігоря. 
Цілком ймовірне існування й інших літописів. Все це дає підстави для 
твердження про те, що до «Повісті минулих літ» – найдавнішого літопису, 
який зберігся, вже існувала літописна традиція. 

Основні джерела найдавнішої та середньовічної історії України – це 
літописи. Під літописами «розуміють історичні твори, в яких розповідь 
ведеться по роках»1. Існували й інші історичні оповідання, що не мали 
форми викладу по роках або такі, що отримали її пізніше, як, наприклад, 
Галицько-Волинський літопис XIII ст., що не мав чіткої фіксації подій за 
роками. Але загалом аж до XVІI ст. літописи, як форма історичного 
оповідання, домінували щодо інших видів історичних творів. 

Пошук літописних першоджерел, авторських канонічних текстів 
розпочався на рубежі ХVII-XVIII ст. і триває донині. Серед дослідників, які 
зробили найбільший внесок у вивчення давньоруських літописів, 
виділяються А. Шльоцер, О.О. Шахматов, М.Д. Присьолков, 
М.М. Тихомиров, Д.С. Лихачов, Б.О. Рибаков. Перші спроби наукового 
вивчення літописів Київської Русі належать українським історикам 
В. Антоновичу, М. Максимовичу, М. Костомарову, І. Франку, О. Потебні, 
М. Грушевському та іншим відомим ученим. Ставилося питання про 
музичну строфу, застосовану у віршованих оповіданнях «Повісті минулих 
літ» (І. Франко, О. Потебня), маємо приклади поетичного переспіву 
найдавнішого літопису (І. Франко, О. Олесь), тлумачення окремих місць 
тощо. 

                                           
1 Довідник з історії України. Вид. 2-ге вид. – К.: Генеза, 2001. – С. 419. 
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Майже чверть століття над науковим перекладом повного тексту 
«Літописця Руського» («Повість минулих літ», «Київський літопис», 
«Галицько-Волинський літопис») працює Л.Є. Махновець. В останні 
десятиліття XX ст. можна виокремити також дослідження П. Толочка1, 
М. Котляра2, Я. Калакури, Я. Дзири, І. Дзири тощо.  

Давньоукраїнські літописи, які писалися як історичні хроніки, в 
кінцевому підсумку постали перед читачами і як літературні твори. Тому на 
певному етапі звернення до літописів вітчизняних історіографів 
літературознавчий аспект досліджень, вочевидь, переважав над історичним. 
Але проблема літописів полягає не в жорсткому визначенні жанрових 
особливостей, а в підході до їх вивчення. Філологи закономірно будуть 
віддавати перевагу літературознавчим аспектам дослідження, тоді як 
історики завжди переймаються пошуком у них документальної 
першооснови.  

Безперечною заслугою кількох поколінь вітчизняних дослідників 
давньоруського літописання було те, що воно постало перед нами не тільки 
як історична хроніка України-Руси IX – XIII ст., а й як одна з форм 
суспільної свідомості. Літописи є воістину невичерпним джерелом, що 
вимагає від кожного дослідника самостійного критичного аналізу й 
осмислення. 

Актуальність даної статті полягає в тому, що в ній з’ясовуються 
передумови появи літописів, зародження літописання Київської Русі, що 
дістала утвердження і збагачення в Галицько-Волинській і Литовсько-
Руській державах та в козацько-гетьманську добу. Літописи належать до 
найцінніших пам’яток української писемності та найважливіших історичних 
та українознавчих джерел Х – ХVІІ ст. Вони справили величезний вплив на 
розвиток українознавства, усіх його концентрів, збагатили джерельну базу 
українознавчих досліджень. Звісно, що й наукових праць, присвячених цим 
пам’яткам, досить багато. Чимало вчених у різні часи досліджували ці твори, 
розглядаючи їх здебільшого як історичні, рідше – як літературні та 
лінгвістичні джерела. Українознавча цінність літописів полягає в тому, що 
вони досить повно відбивають особливості епохи і містять унікальні 
відомості про найважливіші події Х – ХVІІ ст., виступають як пам’ятки 
усної та писемної мови і в такий спосіб дотичні до кожного з концентрів 
українознавства, включаючи етногенез українського народу, формування 
української нації, створення Української держави, розвиток культури, мови, 
ментальності українців, боротьбу за волю і незалежність. 

Мета пропонованої статті – розглянути на базі літописання Київської 
Русі мотиви його зародження й розвитку, простежити становлення 
літописної традиції. Ця мета поєднує в собі з’ясування джерельного 
значення літописів як для збагачення знань про Україну, так і для створення 
підґрунтя подальших українознавчих студій.  

                                           
1 Толочко П.П. Давньоруські літописи і літописці Х-ХІІІ ст. – К.: Наукова думка, 2005. 
2 Котляр М. Галицько-Волинський ізвод у колі давньоруських літописів // Київська 

старовина. – 1999. – № 1. – С. 13-21. 
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Українська літописна традиція бере свій початок з раннього 
середньовіччя. Їй передувала усна народна творчість, міфологія, історичні 
легенди, пісні, думи, оповідання. З появою писемності історичні події 
почали досліджуватися в Києві, Переяславі, Володимирі-Волинському, 
Галичі, Львові, Чернігові та інших містах. При цьому в різні часи виникло 
кілька різновидів літописів: 

княжі літописи, що укладалися, як правило, у центрі князівств; 
місцеві літописи, які створювалися в інших містах та монастирях1.  
Особливість літописів Київської Русі полягає в тому, що на відміну від 

хронік інших країн Європи, написаних здебільшого латиною, вони 
створювалися рідною мовою, якщо й не цілком ідентичною розмовній 
народній, то дуже близькою до неї2. Очевидно, цим обумовлена 
популярність літописного жанру на Русі та його тісний зв’язок з 
уснопоетичною творчістю. Поетичний елемент в українському літописанні 
з'явився, з одного боку, під впливом апокрифів і легендарної літератури, з 
другого, – під впливом вірувань і переказів, що жили серед українського 
народу за часів написання літописів. Наявність поетичного елементу в усних 
і писемних історичних оповіданнях віддзеркалює народний характер 
українського літописання. Давні письменники широко користувалися 
народними переказами, міфами й оповіданнями. З ними тісно пов'язане 
започаткування історії в усіх європейських країнах, де історія й переказ 
постійно перепліталися й мали взаємний вплив3.  

Ось чому літописи стали надбанням не лише давньоруської книжної 
еліти, а й широкого загалу письменного населення. Їх читали й переписували 
впродовж кількох століть, завдяки чому дійшли до нашого часу. 

Українська літописна традиція, зародившись на ґрунті усної творчості, і 
утвердившись із появою писемності, не переривалася до ХХ ст. Літописи – 
це ж не просто історіографія (джерельна база освіти й науки), а й свідчення 
багатьох епох і поколінь, що зафіксували негаснучу пам’ять народу, його 
ідеали, державно-політичну, соціально-економічну, національну і релігійну 
орієнтацію, мораль, етику, естетику, психіку. 

Зародження традиції літописання пов’язане з Києвом X ст., але згодом 
поширилася практично на всі райони Русі. Літописи писалися в Переяславі, 
на Волині, у Галичі, а також у Володимирі на Клязьмі, Новгороді, в інших 
удільних князівствах. Їх авторами були ченці, ігумени придворних 
монастирів, представники князівської адміністрації і навіть князі. Практично 
всі княжі літописи в своїй основі мають спільний київський літописний звід, 
відомий під назвою "Повість минулих літ", де широко подані загальноруські 
історичні явища і події. В І пол. XII ст. відбулося розгалуження київського 
літописного стовбура на ряд літописних хронік, місцевих князівств. 

                                           
1 Історичне джерелознавство: Підруч. для студ. історичних спец. вищих навч. закладів / 

Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, С.Ф. Павленко, Б.І. Корольов, М.Г. Палієнко. – К.: Либідь, 
2002. – С. 348.  

2 Толочко П. Тисячоліття давньоруського літописання // Київська старовина. – 1999. – № 1. – 
С. 3. 

3 Возняк М.С. Історія української літератури. У 2 кн. – Львів: Світ, 1992. – Кн. 1. – С. 186.  
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З огляду на це, заслуговує уваги дискусія, що свого часу точилася  
навколо питання: кому ж належить спадщина Київської Русі, у тому числі 
літописна. М.Грушевський критикував практику роздрібного «обласного» 
вивчення літератури XII-XIII ст., що знайшла своє відображення в структурі 
першої частини другого тому десятитомної академічної «Истории русской 
литературы» (М.; Л., 1945), де розділ «Областные литературы периода 
феодальной раздробленности (1220-е – 1370-е гг.)» відкривала «Глава 1. 
Литература Галицко-Волынского княжества XIII в.» (с. 19-32), яка, таким 
чином, прикрасила собою історію російської, а не української літератури. 
М. Грушевський у другому томі своєї праці «Історія української літератури» 
стисло виклав перебіг полеміки І. Франка з В. Істріним про національну 
належність літератури Київської Русі, рішуче підтримав І. Франка і ще раз 
сформулював свою концепцію, згідно з якою доба «першого київського 
розцвіту» (до 1030 р.) дала літературу «загальноруську», а з середини XI ст. 
на території Південної Русі маємо літературу українську, або 
«південноруську». 

Так, академік В. Істрін намагався заперечити термін «київська 
література», зауважуючи, що «ее можно назвать и кіевской, но только въ 
томъ смыслЂ, если будемъ имЂть въ виду, что Кіевъ является наиболЂе 
крупнымъ центромъ просвЂщенія и литературы. Но при этомъ нельзя 
забывать, что наряду с Кіевомъ существовали и другіе центры, какъ 
напримЂръ: Смоленскъ, Новгородъ, Черниговъ, Галичъ. Кіевъ не 
объединялъ всей литературы до XIII вЂка; поэтому, если ее и будемъ 
называть кіевской, то только потому, что Кіевъ являлся центромъ 
просвъщешя. Но въ большинства случаевъ нельзя сказать, гдъ именно 
появился памятникъ; не вполнЂ также ясно, въ чемъ состояла кіевская 
литература, въ переводахъ ли перепискЂ, компиляцияхъ или въ 
самостоятельномъ составленіи новыхъ произведеній»1 Пізніше думка 
В. Істріна знайшла прихильників, зокрема з боку відомого радянського 
вченого Д. Лихачова, який виступив проти українських учених, насамперед 
І. Франка, за їхню тенденцію, мовляв, горнути все під українське 
письменство і занадто вивищувати роль Києва, їм наперекір почав він 
коштом українських центрів будувати «суздальсько-володимирську» 
літературу XIII в., загортаючи туди все чим-небудь, хоч здалека і випадково, 
причеплене до північних центрів або не прив'язане занадто вже ясно і 
недвозначно до центрів українських. Водночас він доводив вищість 
суздальської літератури в порівнянні з київською XI – XII ст. щодо «роботи 
мислі», ідейності, живого зв'язку з життям, політичної і національної 
свідомості. На думку М. Грушевського, «перша епоха» (кінчаючи XII віком) 
була «напряму космополітичного», її література «безідейна», «коли не 
будемо штучно добачати ідею в тім, що християнська наука виявляється в 
староруських пам'ятках в чистій формі», «в розвитку ідеї сей період нічого 
не дав» і т. д.»2. 

                                           
1 Грушевський М.С. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. / Упоряд. В.В. Яременко; 

Приміт. C.K. Росовецького. – К.: Либідь, 1993. – Т. 2.  
2 Там само. 
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Названа концепція, наукові підвалини якої були закладені 
М. Грушевським та І. Франком, у радянські часи була перетворена 
партійними ідеологами на справжнє «буржуазно-націоналістичне» опудало і 
вже в такій іпостасі піддана нищівній критиці в постанові ЦК КП(б)У від 24 
серпня 1946 р. (згодом її відмінено). Місце концепції М. Грушевського 
зайняла інша, згідно з якою культура і література Київської Русі 
трактувалася як  спільне надбання культур «трьох братніх 
східнослов'янських народів» – російського, українського та білоруського. Ця 
концепція, незважаючи на її штучне походження, була спробою встановити 
рівні права на старокиївську спадщину всіх трьох спадкоємців, українців, чиї 
предки зробили найбільший внесок у її створення, росіян, які, окрім свого 
вкладу – новгородського, псковського, володимиро-суздальського, – 
зберегли цю спадщину і широко її використали в XIV – XVII ст., і білорусів, 
предкам яких належить вельми скромна частка загального надбання, 
освоєння якого в білоруській літературі почалося дуже пізно. 

Зазначимо також, що й наші сусіди білоруси чи то під впливом ідей 
І. Франка та М. Грушевського, чи то самостійно ведуть цілком логічний 
пошук у спільному спадку Київської доби свого протобілоруського1. 

Не можна не  погодитися з висновком видатного українського історика 
М. Грушевського: «Культура XI – XII вв. була українська, як ми кажемо 
тепер, або «южно-руська», як можуть казати ті, для яких назва 
української звучить дико в приложенні до старших часів. Відтинати ж її 
від пізнішої галицько-волинської і новішої київсько-галицької літератури, а 
пришивати, під назвою «общерусскої», знов-таки до «русскої» –  
великоруської – се завсіди зостанеться операцією не науковою і науковим 
інтересам противною»2. 

Концепція «спільного джерела» – і на цьому варто особливо наголосити  
– є політичною доктриною, але фактично виконує функцію наукової 
концепції. Отже, вона мусить, по-перше, мати рівні права з висунутою 
М. Грушевським, а, по-друге, разом з нею (а також з іншими можливими 
концепціями національної належності культури Київської доби) пройти 
сувору, об'єктивну наукову перевірку силами філософів, етнографів, 
антропологів, археологів, істориків, а також, звичайно, літературознавців, 
фольклористів, лінгвістів. Та хоч би до яких висновків прийшли в цьому 
питанні майбутні генерації науковців, концепція М. Грушевського назавжди 
збереже своє значення як непересічне явище української наукової думки та, 
безперечно, як пам'ятка культури українського народу.  

Поступово окремі хронікальні записи, повісті, сказання, повчання 
об'єднувалися в літописні зводи – своєрідні історичні хрестоматії. Вони мали 
різних авторів, неоднакові стиль викладу і характер інформації, але завжди 
несли на собі відбиток їхніх упорядників. Останні не тільки редагували своїх 
попередників, а й доповнювали їхні повідомлення новими фактами, 
скорочували або й вилучали небажану інформацію, осучаснювали виклад 

                                           
1 Дорошевич Э., Конок В. Очерк истории эстетической мысли Белоруссии. – M., 1972. – 

С. 26-43. 
2 Грушевський М.С. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. – К.: Либідь, 1993. – Т. 2. 
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згідно з існуючими політичними уподобаннями. Робота ця виконувалась як з 
власної ініціативи книжників-ченців, так і на замовлення князівської влади. 
Про це ми довідуємось, зокрема, із повідомлень Никонівського літопису: 
"Первии наши властодержцы без гнЂва повелЂвающе вся добрая и не 
добрая прилучившаяся... написывати"1. 

Дослідження витоків і зародження української літописної традиції 
ускладнюється тим, що наявні літописні пам’ятки дійшли до нас не в своєму 
початковому вигляді, а в складі пізніших збірників (в основному XIV – 
XV ст). Останні являють собою переплетіння різних епох, політичних 
позицій і тенденцій, використання різних стилів літописання, літописів 
різних земель, які передають ті самі події з різних позицій. Необхідно також 
враховувати писемні помилки, допущені переписувачами. Тому встановити 
чітку картину розвитку літописів початкового етапу досить складно. 

Питання першопочатків давньоукраїнського літописання належить до 
найскладніших і, по суті, остаточно нерозв'язаних до наших днів. Як відомо, 
довгий час панувала гіпотеза О. Шахматова про виникнення давньоруського 
літописання в 1039 р. у зв'язку із встановленням Київської митрополії. 
Л. Черепнін пов'язував виникнення літописання з такою важливою подією як 
будівництво й освячення в Києві великокнязівської Десятинної церкви 
(996 р.)2. Можливу роль Десятинної церкви в справі виникнення 
давньоруського літописання відзначав і Б. Рибаков3. 

І.Є. Забєлін запропонував ще ранішу дату, на що його наштовхнули 
літописні статті 864 – 867 рр. Никонівського літопису. "Вони містять у собі 
стільки достовірності, – писав І. Є. Забєлін, – що немає і найменших підстав 
відкидати їх глибоку давнину"4. Він вважав ці статті київськими за 
походженням і пов'язував їх появу з діяльністю грамотіїв-християн, які були 
в Києві вже в IX ст. Давні оригінальні записи потрапили до укладачів 
Никонівського літопису і були внесені до зведеного тексту. Нове життя ця 
продуктивна думка дістала в 60-х роках ХХ ст., зокрема, у працях 
Б.О. Рибакова. Проаналізувавши панівну концепцію російської історії в 
літописах XV – XVI ст., згідно з якою варяг Рюрик оголошувався 
засновником правлячої династії па Русі, він зауважив, що комплекс статей 
про Аскольда є антитезою цій офіційній точці зору5. Вчений вважав записи 
Никонівського літопису 867 – 889 рр. першим руським літописом князя 
Аскольда, який був розпочатий у рік хрещення русів6 (факт хрещення Русі за 
часів імператорів Михайла і Василія та патріарха Фотія (або патріарха 
Ігнатія) добре відомий у візантійських джерелах). 

Датування початків руського літописання ІІ пол. IX ст. і реконструкція 
Б.О. Рибаковим т.зв. літопису Аскольда викликали неоднозначну реакцію 

                                           
1 Полное собрание русских летописей. – СПб., 1862. – Т. 9 (Никоновская летопись). 
2 Черепнин Л.В. Повесть временных лет, ее редакции и предшествующие ей летописные 

своды // Исторические записки. – М., 1948. – Т. 25. 
3 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. – М., 1963. 
4 Забелин И. Е. История русской жизни с древнейших времен. – М., 1876. – Ч. 1. – С. 475-

476. 
5 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. – М., 1963. – С. 160-161. 
6 Там само. – С. 172. 
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тогочасних фахівців. Одні вважали за можливе прийняти цей висновок, інші 
поставилися до нього зі значною пересторогою. У зв’язку з цим варто 
виокремити позицію М.Ю. Брайчевського. Висновки Б.О. Рибакова здалися 
йому надто обережними, а можливості реконструкції "Літопису Аскольда" 
не до кінця вичерпаними. Вчений називає пам’ятку «першим історичним 
твором у нашій країні», який був започаткований близько 865 – 866 рр. і 
доведений правдоподібно до 883-го1. На його думку, літопис був початковим 
текстом, а не зведенням. Це – цілком оригінальний твір, написаний від 
початку й до кінця однією рукою. Щоправда, його автор користувався 
певними джерелами, зокрема візантійського походження («Хроніка» Георгія 
Амартола, «Літописець вскорі» патріарха Никифора), що теж є найдавнішою 
традицією українського літописання. Запозичувався зміст, а не готові 
шматки тексту. Отже М. Брайчевський вважав «Літопис Аскольда» за 
перший твір давньоукраїнської літератури. 

Не весь текст «Літопису Аскольда» увійшов до пізнішого літописання, 
але незважаючи на те, що чимало важливих епізодів безслідно загинули, 
саме з цією пам’яткою можна ув’язувати зародження давньоукраїнської 
літописної традиції. Адже це не просто історична хроніка, присвячена 
елементарній реєстрації подій минулого, а й важливий документ епохи, який 
засвідчував давній авторитет Русі серед інших країн, її зв’язки з 
Візантійською імперією.  

Варто зазначити, що центральне місце в літопису (майже половину 
твору) – відомості про запровадження християнства на Русі і, передовсім, 
про хрещення самого Аскольда. Відтворена з багатьох уривків, розсіяних у 
пізніших хроніках та творах давньоруської літератури, ця розповідь вражає 
оригінальністю думки, широтою охоплення історичного матеріалу та 
усвідомленням його внутрішнього взаємозв’язку. 

Не можна обійти і «Промову Філософа», яку ряд дослідників відносить 
до ІІ пол. IX ст. На перший погляд, вона є коротким викладом Ветхого і 
(значно меншою мірою) Нового Завіту, з деякими суто теологічними 
інтерпретаціями. Насправді – це пристрасний політичний документ, 
спрямований проти претензій Візантійської імперії на світову зверхність. 
Недарма сформульована і послідовно проведена в тій промові концепція 
«заклинання нових народів» пізніше, за часів Ярослава Мудрого, стала 
наріжним каменем ідеологічної полеміки Києва з Константинополем і 
знайшла поглиблене філософське узагальнення в творчості Іларіона Русина. 

Заслуговують уваги очевидні елементи «народного» християнства, наявні 
в «Промові філософа» (і яких не могло бути в справжній промові Кирила, 
зверненій до Аскольда). Ці епізоди запозичені частково з апокрифічної 
літератури («ідолотворча» діяльність Авраамового батька Фари або історія 
корони, знятої з голови фараона дитиною Мойсеєм), а частково мають явно 

                                           
1 Брайчевський М.Ю. Літопис Аскольда. – К.: Український Центр духовної культури, 2001. – 

С. 44. 
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єретичний характер, зокрема маніхейського кшталту (персоніфікація 
теологічних креатур, версія про змагання Сатани з Богом тощо)1.  

Реконструюючи «Літопис Аскольда», М. Брайчевський дійшов висновку, 
що деякі уривки з нього утворили не тільки найдавнішу частину «Повісті 
минулих літ» та інших літописних кодексів; вони були широко використані 
книжниками Ярослава Мудрого при описуванні епізодів, які не мають до 
Аскольдових часів прямого відношення. Так, 1037 р. за правління Ярослава 
Мудрого і під його безпосереднім наглядом був створений новий літописний 
кодекс, який О. Шахматов називав «Найдавнішим зведенням», а Д. Лихачов 
– «Сказанієм про поширення християнства на Русі». Цю історичну працю 
можна розглядати як важливу частину широко задуманої політично-
ідеологічної програми, що здійснювалася Великим князем. Вона, як відомо, 
охоплювала не лише сферу літературного життя, а й книжної справи взагалі 
(переписування книг, переклад з грецької, заснування першої державної 
бібліотеки на Русі тощо). За оцінкою М. Брайчевського, то був скоріше 
ідеологічний і політичний маніфест, ніж звичайний літопис; він відзначався 
гострою тенденційністю і досить вільним поводженням з фактами2.  

Ідеологічна програма Ярослава Мудрого мала провідну мету: звеличення 
Русі та її володаря: утвердження їх у ролі визначного суспільно-політичного 
фактора. Згідно з середньовічною традицією, мета ця мала реалізуватися 
через династичні підвалини. Ярослава не могли звеличувати інакше, як через 
звеличення його роду. Перший Рюрикович на київському престолі – Ігор – 
прийшов до влади насильницьким шляхом, переступивши через труп 
законного київського зверхника, хагана Аскольда. Цей надто неприємний 
для Ярослава факт треба було якось притишити, погасити його актуальне 
звучання. 

Завдання було виконане в найпростіший і найбрутальніший спосіб. 
Аскольд (разом із його братом Діром) під пером Ярославових книжників 
перетворився на норманського зайду і "боярина" Рюрика, на загарбника 
київського столу. Натомість Ігор та його вихователь і регент Олег з 
розбишак і узурпаторів трансформувалися в речників справедливості й 
закону, в знаряддя кари та розплати. 

Другою темою ідеологічної диверсії, здійсненої книжниками Ярослава 
Мудрого, було хрещення Русі. Центральним задумом в еклезіастичній 
програмі київського князя стала підготовка канонізації Володимира 
Святославича як одноосібного просвітника Русі. Задля цього була створена 
цікава і глибоко розроблена концепція «рівноапостольності» померлого 
князя, добре викладена в Іларіоновім «Слові про закон і благодать». Суть їх 
становило твердження, що Володимир на відміну від інших зверхників та 
можновладців прийшов до навернення не під впливом зовнішніх обставин 
(як проповідь місіонерів, враження від чудес тощо), а виключно силою 
внутрішнього осяяння, прилучення до божественної благодаті. 

                                           
1 Брайчевський М.Ю. Літопис Аскольда. – К.: Український Центр духовної культури, 2001. – 

С. 52-54. 
2 Там само. – С. 49 
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Для цієї концепції будь-які відомості про християнство на Русі до 988 р. 
були абсолютно неприйнятні, їх і вилучили з літописних текстів з 
ретельністю, вартою кращого застосування. Єдиний виняток було зроблено 
для Ольги; тут спрацювала історична аналогія: Олена і Констянтин у 
Римській імперії – Ольга (теж Олена) і Володимир Святий на Русі. 

Але літописцям шкода було літературного матеріалу, видаленого з 
редагованих ними текстів. Отож його використали для прославлення Ігоря й 
Олега, з одного боку, й Володимира – з другого. Так Олегу та Ігорю було 
приписано славетні походи на Константинополь, насправді здійснені 
Аскольдом у 860, 866 та 874 роках, і договори з греками, яких вони ніколи 
не укладали. Аналогічно великі шматки тексту, де йшлося про хрещення 
Аскольда (в тому чисті і «Промова Філософа»), були дослівно вставлені в 
розповідь про навернення Володимира1. 

Отже, якщо всі ці дані повернути на "законне" місце, то, за 
М.Ю. Брайчевським, отримаємо повний текст "Літопису Аскольда", а не 
скорочений, як у Никонівському зводі.  

Реконструкція "Літопису Аскольда", запропонована М.Ю. Брайчевським, 
на жаль, не має надійної системи документальних доказів і, на думку 
П.П. Толочка, не може розглядатися навіть як гіпотеза2. Для такого 
відповідального висновку однієї авторської інтуїції замало. Потрібні 
аргументи, яких М.Ю. Брайчевський не знайшов. До того ж відтворення 
«Аскольдового літопису» за рахунок повідомлень за все X ст. фактично 
руйнує найдавніше літописне джерело. Цей невигадливий метод 
реконструкції неминуче вимагав від його автора відповіді на природне 
запитання: «А де ж літопис X ст.?» Адже неможливо припустити, щоб у 
IX ст. у Києві була створена повноцінна хроніка життєдіяльності Аскольда, а 
правління князів X ст. лишилося поза увагою літописців. 

Сказане не означає, що обсяг інформації "Літопису Аскольда" дійшов до 
нас у початковій повноті. Втрати тут не виключені, але без виявлення 
додаткових джерел, на що надії дуже мало, спроби їх компенсації 
лишатимуться за межами наукового пошуку. 

Загалом давньоруські літописи заклали унікальну літописну традицію 
фіксації найважливіших історичних подій і процесів, що надає їм 
незамінного джерельного значення. Однак у тексти літописів при підготовці 
зводів часто вносилися зумовлені політичною кон'юнктурою зміни. При 
зміні політичного курсу чи ситуації літописи повністю переписувалися, 
інколи поспішно, а подекуди, можливо, й ґрунтовно. Робилося це майже так 
часто, як часто змінювалася влада на великокняжому столі, а за умов 
невпинних усобиць з кінця 30-х рр. XII ст. це стало буденною подією. 
Ворогуючі князі й цілі князівські лінії, зокрема, "мономаховичі" й 
"ольговичі", котрі виступали замовниками підготовки літописних редакцій, 
не могли байдуже оминати процесу літописання і наполягали на 
необхідності ідеалізації своєї династичної гілки та осуду своїх конкурентів. 

                                           
1 Там само. – С. 55-56. 
2 Толочко П.П. Давньоруські літописи і літописці Х-ХІІІ ст. – К.: Наукова думка, 2005. – 

С. 13. 
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Літописи створювалися на підставі багатьох різноманітних джерел, а 
укладачами таких хронік найчастіше були монахи. Вони запозичили світову 
традицію, зумовлену християнством, використовувати Біблію, тому дуже 
часто розпочинали опис з короткого переказу основних старозавітних подій: 
про перших людей, Великий потоп, розселення синів Ноя по світу тощо. Ця 
стабільна частина історичного передання, незалежна від змін у суспільному 
житті, мала на меті надати такий самий авторитет стабільності подальшим 
подіям, аж до сучасних літописцям включно. 

Однією з традицій давньоукраїнського літописання стало те, що літописи 
– це не лише історичні, а й літературні твори, сказання, билини, народні 
перекази, посольські нотатки, легенди. Щоб відчути це, досить пригадати 
сюжети “Повісті минулих літ”, присвячені заснуванню Києва (про Кия, 
Щека, Хорива і сестру їх Либідь), походу Олега на Константинополь і його 
смерті, помсті княгині Ольги древлянам за вбивство її чоловіка – князя Ігоря, 
одруження Володимира з полоцькою княжною Рогнедою, "віщого" Олега та 
ін. М. Грушевський, характеризуючи ці перекази, зокрема, зазначав, що 
"віщий" Олег "запав глибоко в пам'ять народну", хрещенню Русі 
Володимиром. Лейтмотивом давньоукраїнського  літописання стала сама 
Руська земля, її єдність і могутність. Все це робило їх цікавими для 
найширшого кола читачів. 

Логічним продовженням давнього літописання є найвидатніший 
історичний твір Київської Русі "Повість минулих літ", написана ченцем 
Києво-Печерського монастиря Нестором 1113 р., яка сама по собі має 
характер літопису. Нею починаються майже всі давньоруські літописи, що 
дійшли до нашого часу. До цього літопису ввійшли всі попередні зводи та 
різні доповнення, зроблені самим Нестором та його попередниками. Вперше  
визначають місце Київської Русі в загальноісторичному процесі, пов'язують 
її історію зі світовою. 

У "Повісті минулих літ" показово втілюються найсуттєвіші риси, 
притаманні всьому давньоруському літописанню: релігійність, патріотизм, 
християнсько-моралізаторський характер. "Временний", тобто минувший 
характер мають усі події земного світу, оскільки все на землі перебуває під 
пильним оком Бога, ці події – наслідок божественного провидіння, а не 
випадковий збіг обставин. Тому першим завданням монахів-літописців було 
"роз'яснення" на історичному матеріалі вищої волі Бога. При цьому 
літописець залишався патріотом своєї землі, який не може не виявляти своїх 
симпатій співвітчизникам. У подробицях він повідомив про вдалі походи 
київських язичницьких дружин проти християнського Константинополя і 
про розміри данини, яку мали сплачувати русам імператори. 

Аналізуючи зміст, стиль і форму твору, доцільно зазначити, що він 
відбиває намагання політичних і релігійних культурних кіл сприяти 
формуванню на всій території Київської Русі етнічної спільноти, як 
підґрунтя нації. Поступово складалися спільні ознаки  самосвідомості 
етносу, його світоглядних, духовних цінностей, що давало змогу 
відокремлювати "своє" від "чужого" як у проекціях минулого, так і в 
історичній перспективі. За часів Середньовіччя такі проекції базувалися на 
релігійному обґрунтуванні. Укладач "Повісті минулих літ" значну увагу 
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приділяв саме витокам і особливостям слов'янського християнства, при 
цьому неодноразово торкався й деяких етнічних проблем. «Такими речами 
[має] випробовуватися наша православна віра: чи тверда вона єсть [і] 
кріпка, пробуваючи [в] господеві, чи не збавлює її враг оманливих ради чудес 
і сатанинських діл, які чинять раби і слуги зла»1.  

З погляду літописної традиції історична заслуга Нестора Літописця 
полягала в тому, що він не лише створив другу, після Іларіона, концепцію 
осмислення давньоруської історії, а й започаткував включення історії Русі до 
всесвітньої історії. В центрі політичної історії епохи Нестора актуальним 
залишалося питання про незалежність Русі від Візантії, її культурну 
самобутність2. 

Отже, «Повість минулих літ» являє собою не тільки унікальне історичне 
джерело й літературну пам'ятку, а й зразок щирого патріотизму давніх 
українців, їхньої любові до своєї Вітчизни. 

Незважаючи на фрагментарність, наявний літописний фонд достатньо 
повно відтворює історичне життя Київської Русі IX – XIII ст. на всьому її 
державному просторі – від київського півдня до новгородської півночі і від 
Карпат до Волго-Окського межиріччя. Особлива цінність цієї 
монументальної історії полягає в тому, що вона написана її сучасниками й 
дійовими особами. Створені ними літописні зводи й повісті різняться за 
стилем викладення, рівнем систематизації і відбором фактів, ідейною 
спрямованістю, але за сумою своїх свідчень відтворюють правдиву картину 
життя однієї з найбільших країн середньовіччя. 

Характерною особливістю давньоруського обласного літописання був 
нерозривний його зв'язок із київською традицією історичної писемності, яка 
знайшла свій класичний вияв у "Повісті минулих літ". За київським зразком 
створювалися літописи у Переяславі-Руському, Володимирі-Волинському, 
Галичі, Новгороді й інших містах.  

Ці й багато інших київських книжників, які розходилися по всіх 
східнослов'янських землях, розносили прогресивну ідею єдності Русі й 
утверджували її в обласному літописанні. Удільні літописці XII – початку 
XIII ст., зосереджуючись на подіях у своїх землях, водночас уважно стежили 
за тим, що відбувалось у Києві і старанно вписували в свої хроніки відомості 
про нього. Цим вони нагадували своїх можновладних володарів, для 
переважної більшості яких заповітною мрією був великокнязівський стіл 
Києва. 

Прикінцева частина Іпатіївського літопису, що утримує повідомлення від 
початку до кінця 80-х років XIII ст., відома в літературі під назвою 
Галицько-Волинського літопису. Його аналізу присвячена значна кількість 
праць, але надзвичайна складність пам'ятки привертає увагу все нових і 
нових дослідників. 

                                           
1 Літопис Руський / Пер. з давньорус. Л.Є. Махновця; Відп. ред. О.В. Мишанич. – К.: 

Дніпро, 1989. – С. 24. 
2 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. – 2-е вид, перероб. і доп. / 

За ред. А. Яртися та В. Мельника. – Львів: Світ, 2005. – С. 382-383. 
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Галицько-Волинський ізвод є винятковим явищем в історії 
давньоруського літописання. Він принципово відрізняється від інших 
літописів – відсутністю обов'язкових для всіх них щорічних статей і самої 
хронологічної сітки1, незвичайною структурою, бо складається з окремих, 
з'єднаних пізнішими складачами і редакторами повістей про князів, нарешті 
– ідейними й жанровими властивостями. 

При всьому тому Галицько-Волинський ізвод є повноправною складовою 
частиною давньоруського літописання і давньоруської літератури взагалі. 
Він відбиває історичні події, персонажів та реалії своєї доби. За літературно-
художніми достоїнствами цю пам'ятку можна поставити в один ряд із 
найвищими досягненнями красного письменства Київської Русі: «Словом о 
полку Ігоревім», «Словом про загибель Руської землі», «Словами» 
володимирського єпископа Серапіона.  

Свого часу О.О. Шахматов оцінив давньоруське літописання як єдине 
вікове дерево, окремі зводи якого, базуючись на київській літописній основі 
XI – початку XII ст., послідовно продовжували один одного. Сучасна наука 
розглядає наявний літописний матеріал як такий, що неадекватно відображає 
все розмаїття зародження становлення давньоруської літописної традиції X – 
XIII ст., а отже, шахматовський образ літописання залишається найвдалішим 
визначенням суті цього історико-літературного і суспільного явища. 

Давньоукраїнське літописання справді нагадує велетенське вікове дерево, 
коріння якого глибоко проросло в київський культурно-духовний ґрунт, а 
потужний стовбур розгалузився рясними гілками по всіх давньоруських 
землях, але не розмився, зберігши його самобутність і неповторність у 
Галицько-Волинську та Литовсько-Руську добу. 

Таким чином, предтечею давньоукраїнської літописної традиції була 
усна народна творчість. З появою писемності міфи, легенди, історичні 
оповідання, пісні, думи та інші жанри стали фіксуватися, частково 
«перекочували» в літописні твори. З «Літопису Аскольда», літописних 
свідчень часів Ігоря та Ольги безпосередньо бере початок літописна 
традиція. Прийняття і поширення християнства на теренах Русі-України 
сприяло, з одного боку, інтеграції українського літописання в європейський 
цивілізаційний простір, а з другого боку, – воно збагатило історичне писання 
християнськими цінностями і досвідом Заходу. 

Надбання київських літописців Нестора, Сильвестра тощо були 
успадковані переяславськими, чернігівськими, галицько-волинськими та 
литовсько-руськими хроністами та мислителями. Їхні твори сповнені 
героїчним пафосом, патріотизмом, любов’ю до Вітчизни. Традиція 
історизму, дотримання хронології подій, залучення різноманітних 
джерельних свідчень, літературний стиль історіописання дістали 
продовження в козацько-старшинському, монастирському та приватному 
літописанні козацько-гетьманської доби. 

 

                                           
1 Котляр М. Галицько-Волинський ізвод у колі давньоруських літописів // Київська 

старовина. – 1999. – № 1. – С. 13. 
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ІСТОРІОГРАФІЧНІ  

ДОСЛІДЖЕННЯ НА СТОРІНКАХ  
“УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА”  

(1965 – 1991 рр.) 
 
Аналізуючи матеріали, опубліковані журналом “Український історик”, 

автор прагне дослідити перспективи державного устрою України та 
пропонує власне бачення проблеми консолідації сучасного українського 
суспільства. 

 
Питання перспектив державного устрою України хвилює нас і сьогодні, 

певним чином, як безпосередня реакція на конкретний політичний феномен. 
Проте незважаючи на унітарний характер способу здійснення та організації 
державної влади, явище регіональності має свій вплив на формування деяких 
сторін суспільного буття. Примітно, що наявність територіальної 
диференціації практично не викликала заперечень ні з боку радянських 
істориків, ні з боку їхніх закордонних колег. Так, зокрема, О. Оглоблин у 
розвідці “Проблема схеми історії України ХІХ-ХХ століття (до 1917 року)” 
писав: “Що ж являла собою історія України ХІХ-ХХ століття 
(дореволюційної доби)? … Насамперед перед нами виступає процес 
формування українського територіального масиву (курсив автора). Україна 
вступила в ХХ ст. як конгломерат кількох відмінних історично-географічних 
територій, що з них кожна мала власну історичну долю”1. 

Тому теперішній стан речей (і про це не варто забувати) є результатом, а 
точніше – продовженням сукупності тенденцій, закладених в історичне 
підґрунтя країни десятки й сотні років тому. Отже, прагнучи дослідити 
проблему наявного співвідношення центробіжних та відцентрових процесів 
із позицій історіографічних студій, нам слід зосередитися на пошуках 
відображення в науковій літературі не самої проблеми в сучасному вигляді, 
а її попередніх модифікацій.  

З огляду на обсяг статті, ми розмістили лише публікації, надруковані у 
журналі “Український історик” 1965 – 1991 рр. (від моменту остаточного 
оформлення Українського історичного товариства до розпаду Союзу та змін 
в історичній науці, спричинених зміною державного статусу України). 

Визначаючи хронологічні межі та приблизний обсяг джерельної бази, не 
завадить також приділити увагу концептуальним засадам дослідження. 
Свого часу А. Сахаров, практично повторюючи драгоманівські ідеї щодо 
вирішення національних проблем шляхом розвитку загальної політичної 
культури і демократії, стверджував: “Главным историческим результатом 
существования Российской империи стало то, что в ней не сложилось 

                                           
1 Оглоблин О. Проблема схеми історії України ХІХ-ХХ століття (до 1917 року) // 

Оглоблин О. Студії з історії України. Статті та джерельні матеріали. – Нью-Йорк; К.; Торонто, 
1995. – С. 47. 
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гражданское общество, где бы проявилось и самоутвердилось самосознание 
различных народов на основе высокоразвитой экономики, современных 
социальных отношений и демократиии”1. На думку видатного радянського 
дисидента, коріння регресивного елементу в ідеології сепаратистських рухів 
на території Східної Європи криється в особливостях історичної долі даного 
регіону. Якщо на заході націєтворчий і державотворчий процеси являли 
собою єдиний потік, то на сході Європи і на Балканах ці процеси 
розвивалися в умовах взаємної конфронтації. Тому місцевий 
етнонаціоналізм так і не зміг інтегрувати у сферу державного існування з 
усіма негативними наслідками для національного ренесансу на межі 80 –    
90-х рр. минулого століття. 

Маємо підозри, що в Україні спостерігається подібна ж модель стосунків 
між державою і суспільством. Відсутність розвиненого інституту 
громадянства, в основі якого лежить багатоманітність форм суспільного 
життя, змушує вказану багатоманітність вдаватися до не зовсім 
цивілізованих способів самовираження.  

Однак традиційно в полі зору вітчизняних фахівців з даної низки питань 
опиняється дещо інший вимір проблеми. Сформувати його сутність нам 
вдалося завдяки висновкам видатного українського політолога І. Лисяка-
Рудницького з приводу національно-визвольних змагань 1917 р. Вчений був 
переконаний, що, незважаючи на поразки, центральною фігурою тих 
революційних подій слід вважати Українську Народну Республіку. Адже 
“хоч УНР не встояла під ворожим натиском, але як-не-як вона якийсь час 
трималася на ногах власними силами. Зате крайньо праві та крайньо ліві 
опинялися зверху тільки тоді, коли їх виносив чужий багнет”2. 
Витлумачивши цю думку визнаного майстра з реалій сьогодення, ми маємо 
зізнатися, що сучасні відцентрові тенденції значною мірою являють собою 
підміну консолідуючої національної ідеї пошуком зовнішньополітичної 
орієнтації. 

Власне, зазначена позиція у формі, відповідній тогочасним обставинам, 
лягла в основу поглядів української діаспори на становище української 
історичної науки та інших явищ духовної сфери в системі наукового 
простору СРСР. Будучи глибоко переконаними у генетичній несумісності 
більшовизму й українства, представники української історіографії в еміграції 
переймалися насамперед жорстко централізованою структурою радянських 
наукових установ. Зокрема, Д. Соловей, визнаючи відсутність у Росії 
окремої Академії наук, одночасно підкреслював, що “Академія наук СРСР і 
є фактично академією наук РСФРР. І не тому тільки, що вона та майже всі її 
науково-дослідні інститути, секції тощо розташовані на території РСФРР та 
начинені в основному науковцями-великоросами, а тому, що вона є чисто 

                                           
1 Сахаров А. Средневековье на пороге ХХІ столетия // Свободная мысль. – 1994. – № 6. – 

С. 20.  
2 Лисяк-Рудницький І. Українська революція з перспектив сорокаліття // Лисяк-

Рудницький І. Між історією і політикою: Статті до історії та критики української суспільно-
політичної думки. – Мюнхен: Сучасність, 1973. – С. 170.  
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великоруською науковою установою, яка розвиває виключно великоруську 
науку на великоруській мовній основі”1. 

Іншими словами, сутність небезпеки, у котрій перебувала вітчизняна 
історіографія протягом усього періоду існування радянської влади, полягала 
у використанні схеми зазначеної субординації наукових закладів як 
інструменту впровадження чужорідної ідеології і політики. Як 
підкреслювалося у передмові до відкритого листа українського дисидента 
Ю. Бадзьо, “Українська совєтська історіографія розвивається у повній 
залежності від директив комуністичної партії і тому втратила характер 
академічної дисципліни. Рівночасно за директивами КПСС посилюється 
русифікація української культури, українського шкільництва і українського 
наукового життя”2. 

Щоправда, хочеться зробити невелике уточнення: русифікація чи 
малоросіянізація? Спираючись на авторитет І. Лисяка-Рудницького3, ми 
схиляємося до останнього терміна, оскільки, як нам видається, саме він 
найбільш точно передає сутність постанови національного питання в СРСР. 
Не можна сказати, що під прямим пресингом перебував весь український 
культурний пласт. Йдеться лише про його консервацію на рівні етнічного 
провінціалізму без права переходу на рівень національної свідомості. Тут 
панувала беззастережна монополія радянської наукової і політичної думки, 
підтримувана негайним придушенням потенційного конкурента. Саме в 
цьому, наприклад, полягав сенс розгрому й ліквідації київської школи 
істориків, про яку писав на сторінках “Українського історика” В. Заруба. 
Свою розвідку він розпочав такими рядками: “Сьогоднішній трагічний стан 
української національної історіографії в УРСР сягає своїм корінням у 30-ті 
роки, коли комуністична влада брутально обірвала ренесанс національної 
історичної науки в цілому і знищила київську школу історіографії зокрема”4.  

З іншого боку, не слід ігнорувати і той незаперечний факт, що спротив 
режиму був не тільки фантомом, роздмуханим для зручності радянською 
пропагандистською машиною до розмірів реальної небезпеки. Принаймні 
такий висновок випливає з аналізу публікацій журналу “Україна”, зроблений 
А. Жуковським. Ось типовий випадок: 1927 рік. Без статті до десятої річниці 
Жовтневої революції обійтися неможливо. Редакція доручає цю 
відповідальну справу О. Гермайзе, “який, залишаючи збоку саму подію, 
зупиняється на змінах, які сталися в українській науці за десятиліття 
совєтської влади. Для автора це десятиліття позначалося “пробудженням 
безлічі ‘неісторичних’ народів, закованих у колишній ‘єдиній і неділимій”. 
Він стверджував, що дореволюційна українська культура і наука не були 

                                           
1 Соловей Д. Українська наука в колоніяльних путах. – New-York: В-во Пролог, 1963. – 

С. 107.  
2 Бадзьо Ю. Знищення і русифікація української історичної науки в совєтській Україні. 

Відкритий лист до російських та українських істориків // Український історик. – 1981. – № 1-4. 
– С. 83. 

3 Лисяк-Рудницький І. Русифікація чи малоросіянізація // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. 
– К.: Основи, 1994. – Т. 1. – С. 457-478. 

4 Заруба В. Розгром і знищення київської школи істориків Михайла Грушевського // 
Український історик. – 1991-1992. – № 1-4. – С. 147.  
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ретроградні, провінційні, а твори українських культурних цінностів далеко 
не були убогими провінціялізмами, і вповні дорівнювали своїм сучасникам у 
Росії та в Західній Європі”1. Так незалежна історіографія сама підписала свій 
вирок: припинити існування на радянському ґрунті. Навіть хрущовська 
“відлига” і пов’язані з політичним потеплінням спроби радянської науки 
повернути на рейки лібералізації, не змогли суттєво поліпшити становище її 
українського варіанту. Як писав з цього приводу В. Маркусь, “Її (української 
науки – В.Г.) рямки вужчі від російської (всесоюзної) науки, її функція 
радше популяризаторська, мова публікацій підкорена мовній політиці КПРС, 
себто фаворизуванню єдиної і спільної всесоюзної мови, зв’язки українських 
дослідників і вчених із закордоном ще більше прикорочено, як російських. 
Ряд солідних праць не мають шанси появитися українською мовою; їх 
друкують в центрі й по-російському, чим вони стають частиною російської 
науки”2.  

За даних обставин на передній план виступає українська діаспора, котра в 
силу провінційного характеру дослідницьких зусиль на історичній 
батьківщині перебрала на себе функції української  високої науки. Тут маємо 
декілька питань, найпершим з яких буде питання правонаступництва. 
Сутність проблеми витікає з мультицентризму наукового простору за 
межами УРСР (і побіжно зачіпає близьку нам проблему ідейної консолідації 
українського суспільства. Хоча про це – трохи згодом). 

Ґенеза української національної історіографії та початкові етапи 
становлення “пов’язані органічно з діячами нашої науки на Великій Україні, 
а її дальший розвиток позначився на західноукраїнських землях завдяки 
перебуванню на тому терені М. Грушевського”, – зазначає Олександр 
Домбровський3. Загалом автора статті “До питання української історичної 
школи в діаспорі” хвилює подальша доля зарубіжної україніки. На його 
погляд, специфічні умови буття національної наукової думки 
унеможливлюють застосування класичних засобів для визначення 
“генетичної тяглості” між основоположниками і послідовниками. “Чи можна 
сьогодні говорити про продовжування у тій чи іншій формі історичної 
школи Антоновича-Грушевського в діаспорі, бо в поневоленій Батьківщині 
автор капітальної Історії України-Руси виклятий з кістьми? – запитує 
О. Домбровський і сам відповідає, – Якщо так, то основним критерієм і 
духовною виказкою приналежности до континуованої діяльності тої 
історичної школи повинно бути, як уже сказано, перш за все респектування 
концепцій ... Грушевського включаючи визнання його наукового авторитету 
й заслуженого імені на сторінках сучасної історіографії”4. Отже, попри 
дрібні розходження між окремими суб’єктами українознавства, їх пов’язує 

                                           
1 Жуковський А. Михайло Грушевський і журнал “Україна” // Український історик. – 1986. – 

№ 1-2. – С. 12. 
2 Маркусь В. Стан суспільно-політичних наук та дослідів над новітньою історією УРСР // 

Український історик. – 1975. – № 3-4. – С. 42. 
3 Домбровський О. До питання української історичної школи в діаспорі // Український 

історик. – 1974. – № 4. – С. 76. 
4 Там само. – С. 80-81.  
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синхронна діяльність у межах єдиної концептуальної площини, 
започаткованої на Великій Україні, виплеканої у Галицьких землях та 
витісненої ідеологією переможного пролетаріату до українських 
дослідницьких центрів в еміграції. 

Прикметною обставиною існування української історіографії за 
радянської доби був характер стосунків між двома її модифікаціями. Не 
маючи змоги детально розглянути всі підстави для наших висновків щодо 
вказаного об’єкта, ми лише підкреслимо, що йдеться про явища-антиподи, 
ідентичні конфігурацією, але орієнтовані на протилежні полюси. По-перше, 
в обох випадках спостерігається схильність до канонізації окремих 
особистостей і положень, по-друге, кожна з гілок української науки прагнула 
узурпувати право на істину в останній інстанції. Оскільки мова йде про 
діаспору, а конкретніше – про “Українського історика”, то варто насамперед 
згадати статтю О. Оглоблина “Завдання української історіографії на 
еміграції”, де відомий історик прямо наголошує на необхідності 
“виправлення фальшів, фальсифікацій і звичайних помилок у працях 
совєтських істориків про Україну”1. 

Постійні заяви щодо об’єктивного і неупередженого характеру 
історичних студій в українській діаспорі містять численні звернення з 
нагоди річниць заснування журналу та Українського історичного 
товариства2. Примітно, що подібні заяви не зникли зі сторінок “Українського 
історика” навіть із початком перебудови і лібералізації суспільних відносин 
у СРСР 3. 

Продовжуючи розмову про співвідношення об’єктивного й 
суб’єктивного елементів у концептуальних засадах українського 
суспільствознавства на Заході, ми маємо прослідкувати трансляцію даної 
ідеї у зворотному напрямі аж до її ментальних витків на історичних землях. 
Свого часу О. Пріцак, досліджуючи історію Наукового товариства ім. 
Шевченка у Львові так писав про місцеву інтелігенцію: “Можна по різному 
оцінювати “галичанство”. Без сумніву в ньому чимало негативних прикмет, 
які ніхто інший, як власне Грушевський натаврував … Але наприкінці 19 
століття власне на території Галичини силами і співпрацею найкращих 
українських талантів усіх українських земель відбувся епохальний процес 
націоналізації передової на ті часи київської науки … При галицькому 
консерватизмі – та частично опортунізмі – оті здобутки там збереглися аж до 
тридцятих років і пізніше, до часу, коли після бурхливого росту двадцятих 
років, прийшло жорстоке переслідування тридцятих років і встановлення 

                                           
1 Оглоблин О. Завдання української історіографії на еміграції // Український історик. – 1978. 

– № 4. – С. 63. 
2 Винар Л. Десятиліття Українського історичного товариства // Український історик. – 1975. 

– № 1-2. – С. 5-12; Винар Л. Думки про “Українського історика” і сучасний стан української 
історичної науки // Український історик. – 1978. – № 1-3. – С. 5-29; Звернення з нагоди 15-
тиріччя Українського історичного товариства (1965-1980) // Український історик. – 1980. – № 1-
4. – С. 5-6; Звернення з нагоди 20-тиріччя Українського історичного товариства // Український 
історик. – 1985. – № 1-4. – С. 7-8. 

3 Білокінь С. Про становище історичної науки в Україні // Український історик. – 1990. – 
№ 1-4. – С. 138-144. 
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нового большевицького пре-секулярного відношення до науки як служанки 
комуністичної та імперської реакції”1. 

У наведеній цитаті значимою для нас є та частина інформації, з котрою 
узгоджується наступний висновок: “Те, що уродженцям західних земель 
утруднює пізнання явища, що зветься “українським радянством”, це 
переношення галицьких критеріїв на відмінні наддніпрянські відносини”2. 
Тепер аналогічний процес відбувається вже не за межами, а на українських 
теренах, і не у сфері ідейного протистояння двох ворожих систем, а як 
інструмент конструювання модерної нації. У такій справі підбір 
інструментарію – річ доволі відповідальна і потребує врахування не лише 
сьогоденної кон’юнктури, а й вітчизняного та світового досвіду 
націєтворення. На тому наголошував О. Домбровський, відповідаючи на 
сакраментальне запитання: що є історія України. Автор концентрує увагу 
читачів “Українського історика” на тому, що державний чинник інтеграції 
суспільства є дієвим лише за умов органічної єдності з етносом: “В 
загальному державна організація потребувала все етнічне ядро, а 
великодержавні організації при наявності занадто малого етнічного ядра 
звичайно корчилися й згодом розпадалися. Візантійська імперія може тут 
послужити наявним прикладом, бо грецьке ядро було рішуче замале в 
порівнянні з “варварським” … Таких прикладів в історії є більше. Австро-
Угорська монархія-імперія мала також занадто мале етнічне ядро й 
скорчилася після Першої світової війни до малої Австрії”3. 

Застосувавши відкриту О. Домбровським формулу до реалій сьогодення, 
отримаємо внаслідок припущення, що Галичина, попри міцні традиції 
визвольних змагань, є занадто малим регіоном України, щоб формувати 
менталітет цілої нації. Проте Наддніпрянщина також нездатна повною мірою 
відігравати роль консолідуючого центру. За поясненнями нам ліпше знову 
звернутися до історіографічних студій. Так В. Маркусь, проводячи 
дослідження стану суспільно-політичних наук у УРСР, відзначав декілька 
важливих для нас моментів. З одного боку, радянська історіографія 
підкреслено опікувалася вивченням новітньої історії Західної України. З 
іншого – фаворизованою темою вітчизняних науковців був вплив СРСР на 
вказані території. “Варто відзначити, – пише історик, – що сучасна 
радянська історіографія намагається представити революційні події в 
Буковині (листопад 1918) та на Закарпатті (січень 1919), які тут позначилися 
рухом за приєднання до ЗУНР та УНР, як про радянські стремління цих 
областей. Таку інтерпретацію було б важко застосувати до подій у Галичині, 
і тому існування ЗУНР загально засуджено”4.  

Підкріплює тенденцію також і відсутність між 1934 та ІІ половиною      
50-х рр. праць з історії КПУ і швидке припинення спроб написати історію 

                                           
1 Пріцак О. Наукове товариство ім. Шевченка у Львові поміж двома війнами // Український 

історик. – 1981. – № 1-4. – С. 151.  
2 Лисяк-Рудницький І. Українська революція з перспективи сорокаліття. – С. 167. 
3 Домбровський О. Що таке історія України  // Український історик. – 1982. – № 1-2. – С. 79. 
4 Маркусь В. Стан суспільно-політичних наук та дослідів над новітньою історією в УРСР // 

Український історик. – 1975. – № 1-2. – С. 88-89. 
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Комуністичної партії Західної України1. Сутність самої тенденції ми б 
змалювали як недержавне існування основного масиву українських земель, 
що в зазначеній системі внутрішньополітичної субординації лише 
виконували функції передаточного механізму. Тобто мали забезпечувати 
центробіжний рух західних територій до Москви.  

Як бачимо, жоден з означених регіональних осередків не має на даний 
момент достатньої ваги для утримання в полі власного тяжіння всі наявні 
орбіти багатоманітного українського суспільства. Тому, розглядаючи 
питання інтеграції, слід бачити перед собою дві площини: площину 
територіально-етнічної цілісності та вертикальну площину узгодження 
інтересів держави і громадянського суспільства. При цьому, як нам здається, 
інтеграція по вертикалі автоматично полегшуватиме вирішення 
“горизонтальних” проблем. 

Тепер – щодо висновків. Насамперед ми маємо підкреслити, що серед 
усіх публікацій історіографічного напряму, видрукуваних на сторінках 
“Українського історика”, як досліджуваний об’єкт ми обрали лише ті, що так 
чи інакше торкалися становища історичної науки в радянській Україні та 
побіжно зачіпали сферу етнонаціональних та державотворчих процесів. 
Аналіз указаних матеріалів надає підстави для наступних узагальнень:  

відзначаючи вторинність української радянської історіографії по 
відношенню до загальносоюзної (російської) та неорганічний характер 
радянської ідеології на українському ґрунті, історики діаспори 
уповноважили себе зберегти істинні основи української національної науки; 

наголошуючи на упередженому ставленні радянських вчених до 
історичного минулого українського народу, еміграція всебічно 
підкреслювала об’єктивний характер власних досліджень; 

проблема правонаступництва, що постала внаслідок вказаних обставин, 
поєднала закордонні дослідницькі центри та історичну школу В. Антоновича 
– М. Грушевського, з помітним акцентом на етнополітичні традиції 
західноукраїнських земель.    

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                           
1 Там само. – С. 86-87. 
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ЩАСТЯ ЯК МЕТА ВИБОРУ  

В ЖИТТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФІЇ  
Г. СКОВОРОДИ 

 
Проблема щастя розкривається Григорієм Сковородою через нове 

народження людини, через розкриття за допомогою самопізнання, її 
божественної натури (невидимого світу), виявленого таланту та 
відповідної праці за покликанням. У щастя є ще моральний аспект вибору. 
Людина може бути задоволеною життям, якщо самовіддано буде творити 
добро та інші чесноти, і саме в цьому має знайти себе. 

 
Серед праць, присвячених проблемі свободи вибору, щастя у філософії 

Г. Сковороди, слід відзначити: працю Д. Багалія “Український мандрований 
філософ Григорій Сковорода”, де у викладі загальної філософської концепції 
йде мова про постановку проблеми щастя, що розглядається в її тісному 
зв’язку з духовністю людини1; колективну монографію “Проблема людини в 
українській філософії XVI – XVIII ст.”, у якій розкривається підхід до 
розуміння реалізації щастя, як наслідку пізнання невидимої природи людини 
серцем, почуттями2; статтю А. Пашука “Проблема свободи у філософії 
Григорія Сковороди”, у якій питання свободи пов’язане з ідеєю “спорідненої 
праці”, самопізнання, щастя, а головне, з пантеїстичним та раціоналістичним 
підґрунтям3. А також слід відзначити одне з останніх досліджень 

                                           
1 Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. – К.: УКСП Кобза; 

вид-во “Орій”, 1992. – 472 с.  
2 Проблема людини в українській філософії XVI-XVIII ст. / І.С.Захара, М.В. Кашуба та ін. – 

Львів: Логос, 1998. – 239 с.  
3 Пашук А. Проблема свободи у філософії Григорія Сковороди // Записки Наукового 

товариства імені Т. Шевченка. – Львів, 1994. – Т. ССXXVІІ. – С. 405-423; Пашук А. Проблема 
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М. Поповича “Г. Сковорода: філософія свободи”, де проблема щастя й 
свободи розкривається як органічна основа існування людини на тлі 
суспільства періоду українського бароко1. Враховуючи загальний етап 
дослідження даної проблеми2, у статті робимо спробу проаналізувати 
постановку проблеми щастя в її тісному зв’язку з проблемою свободи 
вибору в філософії Г. Сковороди. 

Г. Сковорода виходить з того, що весь світ складається з “трьох світів”: 
“макрокосм” – “незчисленні Коперніканські світи”, “мікрокосм” – людина і 
“символічний світ” – Біблія. Це різні світи, але всі вони становлять один 
загальний світ, що має “видиму і невидиму природу”: “... Увесь світ 
складається  із двох натур, одна видима, друга невидима. Видима зветься 
жива істота, а невидима – Бог...”3  

Людині слід вирватися з тенет “плотських думок”, земних благ та спокус, 
від яких дуже важко втриматися, бо вони є породженням безпосередньо 
земного світу. І в цій ненастанній боротьбі людини зі спокусами земного 
життя, ключовим є пізнання себе. Людське самопізнання – це шлях до 
усвідомлення поділу світу на видиму і невидиму природу. Без цього 
усвідомлення людина приречена на нещастя. 

Зокрема в праці “Бесіда 2-га названа observatorium specula (по єврейськи 
Сіон)” філософ якраз і веде мову про поділ світу на два начала та наголошує, 
що через самопізнання людина може прийти до щастя, бо саме ці два начала 
визначають шляхи людини: один до щастя, інший – до нещастя: “Кожна 
людина складається з цих двох начал або сутностей, які протистоять собі і 
борються: із гірного й підлого, тобто з вічності й тліні. Тому, у кожному 
живуть два демони чи ангели, тобто вісники й посланники двох царів: ангел 
благий і злий, хоронитель і губитель, мирний і бентежний, світлий і 
темний”4. Тому, пізнаючи в собі вічність, людина піднімається над 
буденністю та її клопотами і тим самим заспокоює свою душу миром і 
щастям. І навпаки, замкнувшись у колі зовнішності, людина втрачає 
належний їй спокій душі – турботи, клопоти, тривоги людського 
матеріального життя виводять її душу на шлях постійних хвилювань, а в 
кінцевому рахунку – до нещастя. 

Але вибір для справжнього щастя має складати спочатку знання, що є 
воно, де саме людина його має шукати. Бо щастя не в багатстві, яке 
приносить клопоти, і навпаки, нещастя багатьом людям. Люди, засліплені 
тьмою, не бачать істинного щастя, яке полягає у “славі світла Божого”5. 
Саме знання духовного, невидимого світу забезпечує правильний вибір і 
повновартісну свободу людини. Отже, бажання є різні – лихе побуджує, 

                                                                                                 
“істинного человька” у філософській концепції Григорія Сковороди // Записки Наукового 
товариства імені Т. Шевченка. – Львів, 1991. – Т. ССXXІІ. – С. 181-200. 

1 Попович М.В. Г. Сковорода: філософія свободи. – К.: Майстерня Білецьких, 2007. – 256 с.  
2 Горбач Н. Невідомий Григорій Сковорода. – Львів: Логос, 2002. – 152 с.; Ушкалов Л.В., 
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наприклад, злодія до крадіжки. А бажання, кероване любов’ю – спричиняє 
до добра. 

Пізнавши себе (свою божественну природу, свої нахили, спорідненість), 
думка уповноважена відкрити завісу свободи, що полягає в розумінні світу, 
свідомому керівництві своїм життям, своїми талантами і здібностями, а 
через це – шлях щастя: “Душа є mobile perpetuum – рухомість неперервна. 
Крилами її є думки, гадки, поради; вона або бажає чогось, або уникає чогось: 
бажаючи, любить, уникаючи, боїться. Якщо не знає чого бажати, а чого 
уникати, тоді вагається, сумнівається... коли знайшла того, кого ніде немає і 
всюди є, щаслива”1. 

Г. Сковорода вважав, суспільство має бути таким, що кожна людина 
може реалізувати свої здібності і таланти, свої природні нахили у 
спорідненій праці і дістане насолоду від цього. І саме ці задатки можна 
втілити за допомогою самопізнання та відкрити свою природну духовну 
сутність. Звідси ми бачимо, що ідея самопізнання є втіленням ідеалу 
моральної перебудови людини  та світу. 

Щастя, відповідно, має бути побудоване на непохитній основі, яку 
складає невидимий світ, “невидима натура”. Формування “істинної людини” 
відбувається тоді, коли розкривається духовна, невидима природа людини 
через працю над духовним самопізнанням та самовдосконаленням, для 
усунення всього, що стосується тілесності, зовнішності, земних пристрастей. 
І саме “істинна людина” може бути щасливою тоді, коли досліджує 
невидимість і за допомогою неї перетворюється на духовну.  

Людина легко живе, якщо вона у злагоді зі своєю душею, зі своїми 
бажаннями, інакше народжується злість, нещастя та невдоволення. Якщо 
вона прагне того, що їй непотрібно, її виснажують бажання честолюбства, 
властолюбства тощо. А жити за потребою неважко, наголошує мислитель, 
якщо ця необхідність усвідомлена. Бо все непотрібне важке, а все потрібне – 
легке. 

Щастя слід шукати не у певних професіях, багатстві, чинах, зовнішності, 
воно не визначається матеріальними вимірами простору й часу, його маємо 
шукати у самих собі, досягаючи шляхом боротьби пристрастей, 
узгодженості власної волі з духовним життям. 

Роблячи вибір на користь добра, людина стає задоволеною і щасливою, 
вже від самої реалізації вибору та втілення нематеріальних цінностей, а 
також від виконання своєї “любої” справи. Тому філософ пов’язує проблему 
пошуку щастя з уродженими здібностями, талантами, закладеними в 
людині від природи і визначають нахили людини до улюбленої праці. Таким 
чином, у кожної людини є своя природа, своя вроджена здібність до 
конкретної справи. І саме через пізнання її в собі ми маємо зрозуміти, до 
чого у нас є природні схильності та реалізуючи їх, здобути щастя. Звідси, 
роблячи такий вибір, ми стаємо вільними від власної нереалізованості в 
житті. Натомість придушуючи в собі “невидимий світ” здібностей, даних від 

                                           
1 Там само. – С. 359. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 312

природи, ми зазнаємо неволі від нелюбої справи, яка приносить лише біду, і 
непотрібні результати.  

У байках “Годинникові колеса” та “Орел та сорока” філософ пише про 
вибір життєвої дороги, який незалежно від уроджених здібностей, може бути 
у всіх людей різним. Бо одні народжені жити для душі і прагнути до висоти, 
а на землю повертатися лише за необхідним, інші вибирають жити в містах і 
користуватися земними благами і так не знати клопоту. Єдине, що зазначає 
філософ, для того, щоб “бавитися вічністю”, людині приємніше жити в 
полях та гаях, ніж у містах. Оскільки для того, щоб бути щасливою, лише 
головним є жити чесно, з миром і любов’ю.  

А у байці “Зозуля та косик” Г. Сковорода роздумує над суспільним 
значенням спорідненої праці: “Щасливий той, хто поєднав любу собі роботу 
із загальною”1. Тобто знайшовши своє покликання в житті і знайшовши своє 
місце в суспільстві, людина стає щасливою. Бо робота наша – це джерело 
веселощів, а якщо робота людину не звеселяє – вона не має з нею 
спорідненості. Бо те, що непотрібне людині, те її також поневолює. “Не слід 
приневолювати товариша до того, що тебе звеселяє, а його ні”2. 
Юриспруденція силою приневолює кожного до повинності, а богослов’я з 
рабів робить людей синами і друзями Божими, вливаючи в їхні серця вільне 
бажання того, до чого цивільні закони прагнуть силою. 

Життя за неспорідненістю є згубним, воно веде за собою нівеляцію всіх 
чеснот, що є прірвою для людини і через це мучиться її душа. Спасти її від 
цього може її вибір “чистосердечності”, наслідком якої є доброзичливість, 
незлобність, покірливість і, нарешті, задоволення, щастя та воля. 

Завданням учителів, при вихованні корисних для людини здібностей, є 
лише допомогти природі сформувати людину, знищуючи перешкоди. 
Головне, потрібне в житті людині, можуть дати їй батьки. “Для людини... 
легкість у потрібності, а потрібність у природженості, природженість живе у 
Царстві Божому”3. Значить жити за здібностями, згідно з природою, – це 
виконувати волю Божу, закладену в нас духовно. 

Вибір зроблений на противагу багатству в бік чесного ремесла як 
джерела не розкошів, а небагатого, безпечного існування і дає задоволення. 
Найбідніші раби народжуються від предків, що жили “в калюжі великих 
статків”. У цьому лише один вихід – ремесло. 

Щастя, за твердженням філософа, доступне всім і кожному, варто лише 
відвернути увагу від згубних тілесних бажань та інтересів і пізнати в собі 
“істинну” – духовну людину, щоб знайти своє покликання в спорідненій 
праці. Тому матеріальні відносини в суспільстві регулюються дотриманням 
моральних принципів. 

Соціальна несвобода, занепад духовних цінностей і перевага 
матеріальних саме виявляє себе в ту епоху, коли жив і творив Григорій 
Савич. Тому філософ і приходить до висновку, що джерело нещастя 
знаходиться в сфері моралі і своє щастя людина має знайти у “спорідненій 
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праці”. Він закликає “втекти” від світу морального зла. І цей заклик аж ніяк 
не слід розуміти як проповідь байдужості до всього. Це втеча лише від 
матеріальних цінностей світу, і тим вона дає людині справжню свободу 
“невидимого світу”, можливість повноцінно та з користю існувати в 
суспільстві, таким чином, творячи його основу. 

У праці “Вступні двері до християнської доброчинності”, Г. Сковорода 
знову повертається до питання про людське щастя, бо, як він зазначає, 
“немає нічого солодшого для людини і немає потрібнішого, як щастя”1. 
Щастя для людей – мета пошуків, мета вибору. Філософ конкретизує, що 
щастя не десь за горами в якомусь місці, воно не обмежене ні простором, ні 
часом, воно не залежить ні від небес, ні від землі, воно в серці і душі 
людини, і саме там існує Бог. А Божа премудрість, вказує він, у цій же праці 
скеровує до вічного та тимчасового щастя всі держави і кожну людину. 

Лише тоді, коли в злі людина знайде благо, тоді вона воскресла. У зв’язку 
з цим Г. Сковорода закликає знищувати в собі все плотське, низьке, 
зазначаючи, що це все – ніщо. А головним завданням людини є творити в 
собі дух, тоді вона стає подібною до того, хто будує свій дім на камені, а не 
на піску. 

Сили зла панують у буденному житті людини і виявляють себе як злі 
думки, наміри, вчинки, зумовлені інтересами лише “плотського”, 
“світського”. Філософ веде мову про зміїну отруту, якою наповнений світ. 
Навколишня реальність виступає як своєрідна пастка для людей, які не 
мають міцного духовного вгрунтування. Але чи винна тому сама людина? 
Ні, – відповідає, Г. Сковорода. Важливо лише зрозуміти накинуте рабство 
сатани, що призводить до того, що душа людини вже ніколи не вирветься на 
волю. 

За сучасною світською “шлунковою філософією”, каже філософ, 
мудрішим вважається той, хто в тілесному рабстві, ніж духовно вільний2. 
Проте насправді та людина, що шукає зайвого, а непотрібного, стає 
нещасною і невільною. Бо зайве – важке і непотрібне, наголошує не раз 
філософ, від нього всілякі труднощі і погибель. А від вибору моральних 
чеснот людина одержує “автаркею” або самовдоволення, щоб бути 
задоволеною сама собою і в собі. 

У праці “Убогий жайворонок” Г. Сковорода пише про людей, які живуть 
за правилами світу, а потім попадають до нього ж у полон. Вони кажуть що 
той щасливий, хто “не правий за совістю, а правий за серцем”3. Розкіш та 
правила світу солодкі, але полонені нею зазнають неволі, як тетерваки на 
противагу жайворонкам. Засліплені світом, “тетерваки” бачать “п’яту у цій 
речі, не бачачи голови її, бачачи – не бачать, зрячий тілесно, та сліпий 
серцем...”4 Цікаво з цього приводу сказав Н. Горбач: “Справа в тому, щоб 
людське серце змогло вирватися з тенет видимості як пташка з клітки і 
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полетіти в широкий простір волі духу”1. А вже духовна свобода – це не що 
інше як задоволення в щасті. 

“Ти ж сину мій, читаючи книгу видимого і злого світу цього, дивись 
сердечним своїм оком на саме серце його, тоді, пізнавши початок і сім’я 
його, будеш правий і суддею станеш усілякій справі, бачачи голову справи і 
саму суть, істина-бо збавить тебе від усілякої напасті”2. Для того, щоб 
знайти спокій, слід прагнути позбавитися від світу зла через пізнання його 
джерела, і тоді в істині робити вибір у всякій справі в житті. А знаючи, що 
існує розрізнення добра і зла, слід усвідомлювати, що керуючись добром, 
його ж одержимо. 

“... Є два роди всього живого і суті справ, – каже Г.Сковорода, – так є два 
серця, є два духи – добрий і злий, істинний і брехливий... Цими двома 
джерелами суди всяку справу. Бо коли сім’я і корінь благі й гілки й плоди”3. 

Також Г. Сковорода спростовує негативне ставлення до смерті. “У саді 
Божественних пісень” він пише про те, що вона є визволенням від зла, 
тілесності, а головним є духовний світ людини. Тому він на власному 
прикладі показав своє ставлення до смерті, підготувавшись до неї і 
сприйнявши спокійно. 

Вибір, який робить людина, буває різний і в різних речах люди бачать 
щастя: 

“Один на східний, той вечірній край 
Пливуть по щастя з усіх вітрил”4. 

Проте для людини краще свобода, пов’язана з духом, що провадить її, а 
не вибір, зроблений на користь світу: 

“Мені ж свобода лиш одна вабна 
І безпечальна пре проста путь, 
В житті є мірка основна. 
З’єднає коло циркуль отут”5. 

Життя наше, міркує філософ, подібне до моря, що по ньому ми пливемо, 
як човник, гнаний думками-втрами і прагнем до гавані блаженства. Нам не 
дають вільно плисти гріхи (сріблолюбство, марнославство, ласолюбність 
тощо), що є нашим ярмом, яке робить нас земними невільниками. “Гріх – це 
мучительна воля.... Блажен, хто не є рабом цього тризубого язика”6. 

Г. Сковорода зазначає, що щастя існує в самій людині, а не поза нею. 
Порятунок її полягає в тому, щоб у людини воля збігалася з волею Божою і 
щоб вибір людини був здійснений на користь добра. Бо гріх та пекло, які 
існують у нас, власне, і залежать від нашої волі. Г. Сковорода керується 
словами Августина, який говорить про знищення власної волі, до призведе 
до знищення пекла. 

                                           
1 Там само. – С. 74. 
2 Там само. – С. 131. 
3 Там само. 
4 Там само. – С. 56. 
5 Там само. 
6 Там само. – Т. 1. – С. 62. 



 
Україна – філософія 

 

 315

Людина в філософа є сліпим виконавцем Божої волі. Вона є вільним 
творцем, самостійно, з власної волі та ініціативи діє, вибирає та творить, 
реалізуючи свободу свого Духа. Але ця свобода може бути тільки тоді 
повноцінною і принести щастя, коли буде зроблений вибір на користь 
духовного життя і буде ґрунтуватися на істинах, досягнутих шляхом 
пізнання Бога в собі. Тому людська воля і воля Божа – двоє воріт: пекельні й 
небесні. І заради свого щастя людина має присвятити себе Богові, тобто 
шукати істину. 

Г. Сковорода вчить покладатися на Бога і робити його святу волю, а коли 
людина її приймає, то божа воля вже стає її волею. “В той час все за твоєю 
волею та ще й премудрою волею робитиметься. А це і є бути в усьому 
задоволеному”1. 

Істинне щастя тому полягає у внутрішньому мирі нашого серця, а мир – у 
погодженні з Богом. 

Людина, яка тримається своєї власної волі, насправді є рабом світу, 
пітьми. Ця воля лише здається дає щастя, а насправді – дає пута, замки і веде 
до пекла, підкорення ж Божій волі дає свободу. Тому “невдячна воля – ключ 
пекельних мук, вдячна ж воля – рай усіх солодощів”2. 

У байці “Чиж та щиглик” Г. Сковорода пише про те, що неволя – золота 
клітка та харч гірше, ніж воля та бідність. Неволя – зовнішня пишність, 
ситість та золото, воля – жити убого та просто. Отже, хто хоче бути 
задоволеним і не знати клопоту, має жити просто й убого, а не світським 
життя. 

У байці “Жаби” Г. Сковорода наголошує на законі віри й божого страху, 
які є основою для створення всіх цивільних законів, а отже, мають у собі “всі 
посади і науки”, що тримають суспільство в гаразді. 

Найменша наша справа без Бога, приречена на невдачу, а хто знає Бога, 
той знає й план і шлях свого життя. “... той, хто пізнав природу, все своє 
розуміє”3. Біблія нас вчить богопізнання, і це дає нам духовні очі та розум. 
Найвища мудрість полягає не в тому, щоб пізнати весь світ, а в тому, щоб 
знати все, що людині необхідно і це дає людині духовні очі та розум. 
“Передивившись усі планети і пізнавши усі світи, не маючи й не знаючи 
того, що потрібне для тебе, будеш бідний і не знавець, і невеселий так само, 
як перейшовши всі дороги, але не побачивши своєї, нічого не знатимеш, і не 
матимеш і не збадьоришся4. 

Є різні види зла і гріхів: ненависть, злопам’ятність, гордість, улещання, 
ненаситність, скука, нудьга, смуток тощо, вони точать душу і не дають їй 
спокою. 

Противиться гріху в душі чистосердечність, що є виявом духовної 
сутності, і породжує доброзичливість, незлобність, схильність, покірливість, 
нелицемір’я, добронадійність, безпечність, задоволення, бадьорість. Хто має 
душу з такими рисами – є вічно веселим і справжнім християнином.  

                                           
1 Там само. – С. 344. 
2 Там само. – С. 110. 
3 Там само. – С. 129. 
4 Там само. 
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Бог відкрив двері до справжнього щастя всім і так воно доступне будь-
кому. “Не можна всім бути багатими або чиновниками, дужими або гарними, 
чи можуть всі поміститись у Франції, чи можуть усі народитися в один час” 
– запитує Г. Сковорода. І відповідає: “Бачите, що справжнє щастя не в 
знатній посаді, не в гожості тіла, не в гарній країні, не в славному часі, не у 
високих науках, не у щедрому багатстві”1. 

А справа в тому, що щастя не в країнах, не в речах, воно завжди з нами. 
“Воно подібне до сонячного сяйва, відхили лише душу свою”2. А для щастя 
потрібна “найсолодша істина”, яку ми можемо пізнати. “Оце і є бути 
щасливим – [пізнати] , знайти самого себе”3. 

Щастя і добре життя – наслідок природженості до добра, а нещастя, 
заздрість – сягають коренями у “невдячну волю”:  

“Плоди блаженного життя – радість, веселість і задоволення, корінь не 
їхній із добрим листям дерево – тиша сердечна, а зерном кореня є вдячність. 
Вона-бо дух чистий, тихий, добродушний, запашний, весна й добра погода 
світлого смислу... Навпаки, всі терни й будяки народжуються від неситої 
п’явки – заздрості, зарозумілість же – від незадоволення, незадоволення – же 
від невдячної волі, що наповнила сердечні надра невсипущими червами... які 
гризуть душу”4. 

Зроблений вибір на користь світу цього приводить до печалі: “А печаль 
ніколи так жорстоко не лютує, як тоді, коли серце наше, поклавши свою 
надію на неправедному морі світу цього і на псевдо камінні його, побачить 
нарешті перекинуте гніздо і розорене місто гаданого блаженства”5. 

Значить, цей вибір слід скерувати на щастя в духовному житті через 
самопізнання. Тому Г. Сковорода проповідував моральне життя без 
надмірностей, бо щастя можливе лише для людей незадоволених рабством, 
шлях яких звільняє від пут тління і дає волю. Наше щастя – світ душевний: 
“Чи ж не для цього вибираємо за нашим смаком товаришів, аби мати 
задоволення спілкування з ними; вигадуємо всілякі напої, страви, закуски 
для всолодження смаку...”6 

Отже, радість серця, щастя має бути кінцевою метою нашого вибору. 
“Ось же вам верхівка і є квітка всього життя вашого, внутрішній світ, 
сердечна веселість, душевна міць. Сюди скеровуйте всіх ваших справ 
течію”7. 

 
 
 
 
 
 

                                           
1 Там само. – С. 334. 
2 Там само. – С. 336. 
3 Там само. – С. 340. 
4 Там само. – Т. 2. – С. 111. 
5 Там само. – С. 122. 
6 Там само. – Т. 1. – С. 327. 
7 Там само. – С. 340. 
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Патлайчук О.В. (Миколаїв) 

 
ВІДРОДЖЕННЯ ПРИРОДНО-ПРАВОВИХ  
ПОГЛЯДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ  

(кінець XIX – початок XX ст.) 
 

Реконструюються основні філософські положення руху за відродження 
природного права, який виник серед української інтелігенції наприкінці XIX – 
початку XX ст. Розглядаються особливості та головні риси різних його 
напрямів, аналізуються основні його складові. 

 
Шляхи вирішення споконвічних проблем пошуку правового ідеалу, 

співвідношення та взаємодії права, моралі й влади, особистості й держави, 
справедливості й сили, які пропонувалися та обґрунтовувалися в рамках 
руху за відродження природного права видатними українськими 
мислителями кінця XIX – початку XX ст., багато в чому перетинаються з 
конкретно-історичними умовами сучасної України. Природно-правова 
методологія, більш гнучка і пластична за своєю природою, ніж 
позитивістська, сприяла в той період часу появі самобутніх і оригінальних 
філософських та правових концепцій. Природне право виявилося тим 
плідним ґрунтом, на якому західноєвропейські ліберальні ідеї змогли 
одержати свій оригінальний розвиток у рамках національних традицій.  

Сучасні дослідники (А. Поляков, В. Жуков, К. Гусєв, А. Валицький, 
І. Голосенко, Л. Депенчук та ін.) розглядають різні сторони творчої 
спадщини як самого природно-правового руху, так і окремих його 
представників. Проте історико-філософське осмислення не можна визнати 
повним та завершеним. У цьому зв'язку становить інтерес реконструкція 
основних філософських положень руху за відродження природного права, 
який виник серед української інтелігенції на рубежі XIX – XX ст., виявлення 
особливостей та відмітних рис різних його напрямів, аналіз основних 
складових, що й є метою даного дослідження. 

Природно-правова ідея з давніх часів є невід'ємним елементом світової 
культури. Припущення про те, що діюче в суспільстві позитивне право, як 
щось мінливе і залежне від людського встановлення, може бути оскаржене з 
точки зору деякого природного права, яке випливає з самої природи й тому є 
незмінним, уперше трапляється в роботах ще давньогрецьких філософів. 
Природне право здавна протистоїть позитивному як досконала ідеальна 
норма – недосконалій існуючій.  

Розвиток цієї теорії з часом логічно призвів до припущення про загальну 
природну правову рівність людей незалежно від їхнього соціального стану 
та походження, до обґрунтування переліку природних прав і свобод людини 
й позначення основних шляхів реалізації цих прав і свобод у цивільному 
суспільстві. Розробка проблеми захисту людини від державної влади вела до 
ідеї правової й демократичної держави, постановка питання про матеріальні 
гарантії прав і свобод, про захист людини від голоду й убогості породжувала 
думку про соціальну державу. 
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Виступаючи прямою спадкоємицею гуманістичних ідей Відродження, 
його віри в могутність і кінцеве торжество людського розуму, природно-
правова теорія займала панівне положення в світовій філософській і 
юридичній думці XVIII ст. Вона переклала ці ідеї на мову права, дала 
теоретико-правове обґрунтування і формулювання загальнолюдським 
моральним цінностям, уявленням про справедливість у відносинах між 
людьми, між людиною, суспільством і державою.  

Однак поширення ідей французьких просвітителів, Велика французька 
революція, революційні і наполеонівські війни викликали різку протидію з 
боку реакційних класів феодальної Європи. Феодальна реакція особливо 
посилилася після поразки Франції у війні з Австрією, Росією і Пруссією. 
Уряди заохочували католицьке духівництво, клерикалів, єзуїтів. Основним 
предметом нападок реакціонерів була ідеологія Просвітництва.  

У полеміці з природно-правовою теорією, яка була в основі цієї ідеології, 
реакційні й консервативні мислителі знайшли в ній ряд уразливих місць. 
Ґрунтовною була їхня критика апріоризму теоретиків природного права, які 
вважали, що всі принципи права можуть бути чисто логічно виведені з 
природи людини взагалі. Не без підстав критикувався волюнтаризм 
французьких революціонерів, їхнє прагнення вирішити всі проблеми 
соціального життя народу раз і назавжди розумним законодавством. 

Під час політичної реакції, яка наступила в І пол. XIX ст., саме зазначені 
вище недоліки послужили формальною причиною дискредитації природно-
правової теорії. Т.зв. "історична школа юристів", а згодом і різні 
позитивістські течії доводили, що немає ніякого природного права, а є лише 
позитивне право, яке має свої закони розвитку, що не залежать від розуму. 
Право – це історична спадщина народу, яка не може і не має довільно 
змінюватися державною владою. Законодавство кожного народу має 
відповідати конкретним умовам його життя, а не абстрактним уявленням про 
права людини взагалі.  

Проте занепад природно-правових поглядів у XIX ст. був зумовлений не 
лише цим. Одним з головних факторів стала недовіра до природно-правової 
теорії з боку соціалістичного руху, який інтенсивно розвивався в цей період. 
Буржуазні революції, що проводилися під природно-правовими гаслами, не 
виправдали надій значних мас трудящого народу. Навпроти, капіталістична 
система втягувала населення в зовсім тяжке становище.  

Первісна ейфорія від досягнутих протягом реорганізації суспільства успіхів 
змінилася усвідомленням того, що однієї юридичної рівності для досягнення 
соціальної справедливості недостатньо, необхідне досягнення рівності 
економічної, на чому й акцентували увагу представники численних учень 
соціалістичного, а також анархічного характеру. Як відзначав у 1878 р. 
І. Франко: "Ідея соціалізму прагне до загальної свободи всіх людей, до їх 
рівності не тільки перед законом (теперішня рівність перед законом – це те саме, 
якби хтось втішав голодного тим, що він має право бути ситим, але не дав йому 
при тому хліба), але до рівності у суспільстві"1.  

                                           
1 Франко І.Я. Що таке соціалізм? // Франко І.Я. Зібрання творів у 50 т. – К., 1986. – Т. 45. – 

С. 50. 
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Необхідно також враховувати, що спад інтересу до природно-правової 
теорії в провідних державах Європи був зумовлений ще одним фактором. 
Природно-правова теорія в XVIII ст. була метою політичної боротьби класу, 
що народжувався – буржуазії. Події кінця XVIII – початку XIX ст. відкрили 
дорогу розвитку капіталізму в Франції й ряді інших країн. Цивільне 
суспільство ставало у всіх розвинутих країнах усе більш буржуазним; усе 
виразніше воно поділялося на два основних класи – буржуазію і пролетаріат. 
Як відзначав М. Бердяєв, "у XIX столітті взаємовідношення суспільних сил 
змінилося, революційний запал "третього стану" простиг, він перестав бути 
"народом" і зробився "буржуазією", показавши свої експлуататорські пазурі. 
Творчі сили буржуазії, здійснивши в минулому столітті велику критичну 
роботу, починають виснажуватися і характер її ідеології різко змінився… 
Революційний матеріалізм минулого століття з його ідеалістичною складкою 
заміняється позитивізмом з його філософською помірністю й акуратністю"1. 
Революційна в своїй основі природно-правова теорія виганялася буржуазією 
цих країн з розумового життя людства за практичною непотрібністю і навіть 
шкідливістю. Цей фактор мало стосується умов Російської імперії, у якій 
буржуазні відносини знаходилися наприкінці XIX ст. на стадії початкового 
розвитку. 

Спільна дія вказаних вище факторів і послужила причиною того, що в 
кінці XIX ст. вчення природно-правової школи здавалося вже давно зданим в 
"архів відкинутих доктрин". Сформовану ситуацію видатний український 
правознавець П. Новгородцев коментував так: "Разом з іншими поняттями 
епохи просвітництва ідея природного права звичайно вважається 
зруйнованою історичним духом XIX століття. Здебільшого про неї згадують, 
як про оману старого часу, що виникла на ґрунті антиісторичних поглядів і 
підтриману радикальним настроєм епохи"2. 

Своїм відродженням наприкінці XIX ст. природно-правова ідея була 
зобов'язана ряду соціально-економічних і суспільно-політичних передумов.  

У цей період стала чітко проявлятися тенденція соціалізації цивільного 
суспільства провідних країн Європи, яка намітилася ще раніше. До рубежу 
XIX – XX ст. провідне місце в промисловості і торгівлі перейшло від 
приватних підприємців і торговців до індустріальних, торгових і фінансових 
корпорацій. У цей же час організований у професійні союзи клас найманих 
робітників склався в значну силу, з якою змушені були рахуватися 
підприємці і на захист інтересів якої став претендувати ряд політичних 
партій і демократичних рухів. Ці обставини штовхали європейські держави 
на шлях соціальних реформ. Вони виступали вже не тільки як "нічний 
сторож" (за виразом Ф. Лассаля), здійснюючи лише охоронні функції, а і 
почасти як соціальні держави, що організовували управління народною 
освітою, охороною здоров'я, соціальним забезпеченням.  

Проведення окремих реформ і посилення державної соціальної діяльності 
чимало сприяли пом'якшенню суперечностей між робітничим класом і 

                                           
1 Бердяев Н.А. Борьба за идеализм // Мир Божий. – 1901. – № 6. – С. 5. 
2 Новгородцев П.И. Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба // Учен. зап. 

Моск. ун-та. – М., 1896. – Вып. 13 – С. 1. 
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буржуазією. 
Зазначене, хоча і меншою мірою, було характерним також для Російської 

імперії, складовою частиною якої була в той час Україна. Усе помітну роль у 
житті країни в цей період починають відігравати створені внаслідок земської 
(1864 р.) і міської (1870 р.) реформ виборні органи місцевого 
самоврядування. Земства, не маючи яких-небудь політичних прав, мали, 
проте, порівняно широкі повноваження в сфері економічного розвитку, 
освіти, охорони здоров'я і культури. Існування земського руху породжувало 
надії на можливість введення в Російській імперії "...помірної конституції, 
яка історично виросла б на основі місцевого самоврядування зі становим 
забарвленням" (С. Вітте)1, а при подальшому розвитку навіть на створення 
"владного всеросійського земства". Як переконливо показав у своїй роботі 
"Історія лібералізму в Росії" В. Леонтович, земство мало бути визнане 
історичним ґрунтом, на якому виростав російський конституційний лад, а 
земське середовище – особливим суспільним шаром, свідомість якого у 
вирішальній мірі визначала нерівну і все-таки досить успішну еволюцію 
думського й урядового лібералізму2. 

Ці явища в соціально-економічному житті зумовили розкол у домінуючій 
соціалістичній доктрині того часу – марксизмі. Початок розколу був 
покладений у 90-х роках, коли один з керівників німецької соціал-демократії 
і II Інтернаціоналу Е. Бернштейн, виражаючи настрої значної частини членів 
партії, опублікував серію статей "Проблеми соціалізму", у яких закликав до 
перегляду тих положень марксизму, які, з його погляду, не відповідали новій 
епосі, зокрема про пролетарську революцію і диктатуру пролетаріату. 
Вважаючи, що ідея соціалізму як ідея далекого майбутнього, тільки 
відволікає робочий рух від боротьби за краще сьогодення, він виступав за 
реформи, які, на його думку, призведуть до поступового вростання 
капіталізму в соціалізм.  

В українському й російському марксистських рухах ці настрої стали 
причиною появи течії т.зв. "легального марксизму", видними 
представниками якого були П. Струве, М. Туган-Барановський, М. Бердяєв, 
С. Булгаков, Б. Кістяківський, С. Франк тощо. 

На підставі викладеного можна зробити висновок про те, що 
характерною рисою цього часу був початок зближення політичних ідеологій, 
які первісно різко протистояли одна одній. Буржуазний лібералізм 
переростав у неолібералізм, що містив ряд соціальних вимог, які виникли в 
руслі соціалістичних теорій (обґрунтування соціальних гарантій прав і 
свобод особистості, визнання корисності і необхідності позитивних функцій 
держави тощо). У соціалістичній же політико-правовій ідеології позначився 
впливовий напрям, що виступав не за революційне знищення цивільного 
суспільства, а за його вдосконалення за допомогою соціальних реформ.  

Розглянуті особливості соціально-економічного й суспільно-політичного 
життя обумовили зростання інтересу до раніше малопопулярних у широких 

                                           
1 Цит. за: Воронин А.В. История российской государственности. – М., 2000. – С. 273. 
2 Леонтович В.В. История либерализма в России (1762-1914). – М., 1995. – С. 534-535. 
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суспільних колах теорій ліберальної спрямованості. Ідеї індивідуальної 
свободи, правової держави, конституціоналізму, розподілу влади, народного 
представництва, самоврядування, які складають концептуальне ядро 
лібералізму, у цей період знаходять усе більше поширення. 

Методологічною основою, на якій відбулося відродження природно-
правової ідеї наприкінці XIX ст., яка асоціювалася у свідомості багатьох з 
лібералізмом, стало неокантіанство.  

Неокантіанський рух виник у Німеччині в останній третині XIX ст. в 
умовах своєрідної інтелектуальної ситуації, яка характеризувалася, з одного 
боку, пануванням позитивістського світогляду, що встановився внаслідок 
краху великих ідеалістичних систем філософії, побудувати які прагнули 
Шеллінг і Гегель, з іншого боку – зростаючим впливом на розвиток 
теоретичної філософії з боку природничих наук. Творче переосмислення 
спадщини І. Канта в галузі моральної філософії сприяло й відродженню 
інтересу до її ідеологічної основи – природно-правової теорії. 

Великий внесок у відродження ідеї природного права внесла марбурзька 
школа неокантіанства і, зокрема, її представник Р. Штаммлер (1856-1938), 
який обґрунтовував необхідність повернення до цієї теорії у своїх роботах з 
1888 р. У своєму новому тлумаченні вона позбавилася властивого їй у 
XVIII ст. радикалізму, була спрямована на консервацію цілком сформованих 
на той час ліберальних юридичних інститутів і цілком вписувалася в 
загальну теорію етичного соціалізму, що розвивалася цією науковою 
школою. Штаммлеру належить заслуга обґрунтування нового поняття – 
"природне право з мінливим змістом". З огляду на критичні зауваження 
історичної школи, природне право тепер уявлялося не як вічний і незмінний 
кодекс раз і назавжди даних юридичних норм, а як сукупність моральних і 
разом з тим правових вимог, різних для кожної нації й епохи. 

Наприкінці XIX ст. під впливом ідей неокантіанства відроджуються 
природно-правової теорії також у вітчизняній філософській думці. Етичні 
положення Канта, що розвивалися цим філософським напрямом, знайшли 
відгук у серцях частини інтелігенції, яка в дусі того часу виступала за 
перетворення державного ладу країни, однак не поділяла революційних 
устремлінь, що панували тоді в суспільному світогляді. Істотний внесок у 
загальноєвропейський рух за відродження природного права в цей період 
внесли такі філософи, правознавці, соціологи і публіцисти, як 
П. Новгородцев, М. Бердяєв, Б. Кістяківський, В. Гєссен, Й. Михайловський, 
Є. Спекторський, Й. Покровський, професори Київського університету та 
Київського політехнічного інституту Є. Трубецькой і С. Булгаков. 

Природно-правовий рух у філософській і суспільно-політичній думці 
України, яка входила тоді до складу Російської імперії, мав ряд 
особливостей порівняно із західноєвропейським, у якому звертання до 
природно-правової філософії загалом означало продовження 
індивідуалістичної культурної традиції, що орієнтувала суспільну свідомість 
на зміцнення формально-юридичного захисту особистості. Якщо в Європі 
цей рух носив досить поміркований характер і був спрямований з політичної 
точки зору, в основному, на збереження вже сформованих на той час 
ліберальних інститутів, то в Російській імперії  вимога встановлення 
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подібних юридичних інститутів, які ніколи раніше в ній не існували, 
неминуче мала відрізнятися значним радикалізмом. Не випадково багато 
представників руху брали участь у роботі нелегального російського "Союзу 
звільнення", а потім увійшли до складу утвореної в 1905 р. конституційно-
демократичної партії. 

Сучасні дослідники відзначають ще ряд принципових відмінностей1. По-
перше, в умовах Російської імперії природно-правова теорія лише закладала 
основи ліберального праворозуміння. По-друге, ідеї природного права 
накладалися не на ринкову економіку (як на Заході в Новий час), а багато в 
чому на феодальну. Ідеологія природного права змушена була розвиватися в 
умовах все ще панівної середньовічної свідомості з її переважно релігійними 
і моральними цінностями. По-третє, через відродження природного права 
українська інтелігенція намагалася спрямувати освічене суспільство до 
ідеалізму й релігії як до справжніх основ соціального устрою. Внаслідок 
цього ідеали морального й релігійного вдосконалювання значно частіше 
стояли на першому місці, ніж конкретно-юридичні питання будівництва 
правової держави. 

Практично в усіх учасників природно-правового руху ідея природного 
права виступала як складова частина загальної системи морально-
ідеалістичних поглядів, що сформувалися під дією різних обставин. 
Природно-правова термінологія в більшості випадків відігравала роль 
потужного інструментарію для обґрунтування більш важливих соціально-
політичних висновків. Наприклад: "У конкретній історичній обстановці 
боротьба за "природне право" людини приймає форму боротьби за 
пригноблених і експлуатованих"2.  

Загальним об'єднуючим початком виступало усвідомлення необхідності 
ідеалістичного пояснення дійсності; у центр досліджень, що характерно 
взагалі для ліберальної ідеології, ставилася особистість з її психологічними 
якостями й особливостями. Рух характеризувався різко негативним 
становленням до позитивізму, який панував у філософії. Не заперечуючи 
достоїнств останнього, підкреслювалася його філософська слабкість, 
спрощеність і примітивність положень. Як відзначав М. Бердяєв, 
"шаблоновий прогресивний світогляд недавно відійшовшого століття 
потрапив у тупий провулок і колишнім шляхом далі йти нікуди. Необхідно 
переглянути формули і шукати нових шляхів. Я беру на себе сміливість 
категорично стверджувати, що пісенька позитивізму, натуралізму і 
гедонізму проспівана і по всіх лініях з'являється боротьба за ідеалізм, 
боротьба за більш радісне і світле світорозуміння, у якому вищі і вічні 
запити людського духу одержать задоволення"3. 

Природно-правова ідея, порівняно з уявленнями Нового часу, розумілася 
учасниками руху на якісно новому рівні. Її сутність полягала, на їхню думку, 

                                           
1 Жуков В.Н. Школа "возрожденного" естественного права в России: между законом и 

благодатью // Право и политика. – 2001. – № 4. – С. 15-16. 
2 Бердяев Н.А. Этическая проблема в свете философского идеализма // Проблемы 

идеализма. – М., 1902. – С. 118. 
3 Бердяев Н.А. Борьба за идеализм // Мир Божий. – 1901. – № 6. – С. 2. 
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насамперед у критичному дусі. Вона знаменує собою незалежний і 
самостійний суд над позитивним правом, що обумовлює заклик до 
вдосконалення й реформи в ім'я моральних цілей. Власні побудови 
природного права можуть бути недосконалі, але сам факт критики, сама ідея 
суду над позитивним порядком мають величезне значення. "Відкидаючи їх, 
ми перетворюємо людське суспільство з "царства цілей" у царство засобів 
для здійснення зовнішніх законів"1. 

Природне право вже не ототожнювалося з конкретними юридичними 
нормами і розглядалося як ідеальна свідомість про право, що постійно 
розвивається, і виникає з життєвих потреб та сприяє їх подальшому росту. 
Воно представлялося своєрідною атмосферою, у якій розвивається дійсне 
право. 

Виходячи з положення про постійну взаємодію позитивного права й 
моральності, природне право як ідеальна оцінка діючих форм визначалося 
частковим проявом цієї взаємодії і розумілося як синонім морально 
належного в праві. Відповідно до визначення П. Новгородцева, "природне 
право є сукупністю ідеальних (моральних) представлень про право. 
Філософське дослідження і моральна критика права є основними моментами 
природно-правової ідеї"2. 

Принципово новим було також визнання відсутності вічного і незмінного 
кодексу природного права. Як синонім морально належного в праві, воно не 
може виражатися у вигляді яких-небудь загальних, для всіх обов'язкових 
законодавчих шаблонів. Для кожного народу й у кожну епоху воно 
уособлює собою особливе специфічне завдання, особливу сукупність 
конкретних обов'язків. А тому конкретні вимоги природного права можуть 
змінюватися згідно з умовами часу і місця.  

Повернення до природно-правової ідеї неминуче мало привести до 
вирішення питання про самостійність (незалежність) етичного початку. 
Власне кажучи, сам рух виник "із визнання самостійності етичної проблеми, 
тобто самостійності вимог справедливості, самостійності етичної належності 
та соціального ідеалу"3. Спільною думкою для всіх учасників було те, що 
вимагання справедливості, моральна належність і постулати ідеалу не 
підлягають категорії необхідності і не можуть бути виведені з неї.  

Залежно від конкретного вирішення цього питання в русі за відродження 
природного права з самого початку його існування виникло два основних 
напрями – раціоналістичний та релігійно-етичний.  

Вихідний пункт обох напрямів був той самий – факт визнання 
необхідності розрізняти істину й неправду, добро й зло, прекрасне й 
потворне, із усіма наслідками, що випливають з цього. Нарівні з законами 
природи, що визначають лише необхідне, визнавалося існування ще й 

                                           
1 Новгородцев П.И. Учение Канта о праве и государстве // Вопросы философии и 

психологии. – 1901. – Кн. III (58). – С. 355. 
2 Новгородцев П.И. Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба // Учен. зап. 

Моск. ун-та. – М., 1896. – Вып. 13. – С. 3. 
3 Кістяківський Б.О. На захист науково-філософського ідеалізму // Кістяківський Б.О. 

Вибране. – К., 1996. – С. 32. 
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особливих законів оцінювання, законів людських або норм, що дозволяють 
це розрізнення виконати. Факт визнання особливих законів оцінювання або 
норм засвідчує автономію людини, автономія ж вказує на свободу людини. З 
факту самостійного оцінювання й автономії йде принцип самоцінності 
людської особистості й рівноцінності особистостей між собою. Зрештою, 
спираючись на свою автономію й свободу, людина створює собі ідеали та 
домагається їх реалізації в дійсності. 

Однак ставлення до цих основ ідеалістичного світогляду в учасників руху 
було неоднаковим. Представники раціоналістичного напряму 
(П. Новгородцев, Б. Кістяківський, В. Гєссен, Й. Покровський, 
Є. Спекторський тощо) відзначали, що хоча етична проблема в своїй 
сутності і не відноситься до сфери тільки природно-наукового пізнання, 
проте, безумовно, є предметом цього пізнання, а тому має вирішуватися 
винятково науковим чином. У своєму рішенні цієї проблеми вони 
орієнтувалися, головним чином, на положення моральної філософії І. Канта, 
своєрідно доповнюючи й розвиваючи їх.  

Виходячи з раціоналістичних традицій Нового часу, вони шукали 
причину автономності людини в самому людському розумі, який 
представляє, на їхню думку, незалежне від зовнішнього законодавства 
джерело моральних суджень. Самостійність етичного початку визначалася 
як незалежність ідеї належного від яких-небудь даних внутрішнього чи 
зовнішнього досвіду, від яких-небудь теоретичних положень, що відносяться 
до світу емпіричної дійсності. Тільки на цьому може ґрунтуватися 
самозаконність моральних суджень, які можуть висловлюватися зовсім 
незалежно від природного ходу подій. "Моральний суд не підкоряється 
цьому природному ходу, але піднімається над ним"1. Звідси випливав 
своєрідний дуалізм моральних і теоретичних суджень, виводилося 
розходження моральної оцінки й теоретичного пояснення.  

Відповідно розрізнялося і дві сторони досліджуваного морального 
питання: одна з них була звернена у внутрішній світ людини, у її свідомість; 
інша стикалася з умовами зовнішнього буття. На їхню думку, тільки перша 
являла собою сферу тих самозаконних моральних розпоряджень, у яких 
розум створює для себе особливий порядок, – світ ідей. Це була область 
чистої належності, незалежної від природного ходу подій. Інша справа – 
здійснення морального закону. Однієї внутрішньої самозаконності волі в 
даному випадку було вже недостатньо, необхідно було брати до уваги 
зовнішні умови. Утім, відзначалося, що "для істоти самозаконної волі, яка 
піднімає свій голос над зовнішнім ходом подій, ця зовнішня дійсність не має 
визначального значення, і в цьому саме виявляється незалежність етичного 
початку"2. 

Відношення до даного питання представників релігійно-етичного 
напряму (Є. Трубецькой, М. Бердяєв, С. Булгаков тощо) багато в чому 

                                           
1 Новгородцев П.И. Мораль и познание // Вопросы философии и психологии. – 1902. – 

Кн. IV (64). – С. 826. 
2 Там само. – С. 830. 
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визначалося філософськими ідеями видатного російського мислителя 
В. Соловйова і традиціями православного християнства.  

На їхню думку, факт оцінювання, розрізнення добра й зла, істини й 
неправди, ніяк не можна пов'язувати з людським розумом. Усе істинне, 
справедливе і прекрасне в житті людства, вважали вони, – є безсмертним, як 
є безсмертною та вічна й абсолютна правда, до якої люди прилучаються у 
своєму служінні добру і своїй боротьбі зі злом. Усе в житті людства має ціну 
лише відповідно до ступеня наближення до цих абсолютних за своїм 
значенням ідей. Зміст усієї духовної культури людства є відносним, він 
одержує сенс лише як прагнення до абсолютного. 

В основі світобудови, вважали вони, лежить абсолютний, вічний і 
об'єктивно існуючий закон добра. Існування добра не може виводитися 
тільки зі свідомості людини. "Людина не є ні центром світобудови, ні 
ізольованою істотою, а частиною світового цілого, органічно пов'язаною з 
іншими частинами світобудови"1. Отже, існування добра визначається 
наявністю об'єктивних законів, що лежать в основі світового цілого. Закони 
добра існують незалежно від того, ввійшли чи ні вони в людську свідомість. 
Саме віра в об'єктивний, непорушний закон добра, який існує незалежно від 
наших недосконалих понять про добро, становить необхідне припущення 
моральності. 

Об'єктивне добро, утім, не є фактом зовнішньої дійсності, а лише 
"ідеалом, з точки зору якого ми оцінюємо і вимірюємо дійсність"2. Вірити в 
цей ідеал можна тільки за тієї умови, якщо визнати, що існує об'єктивна, 
розумна мета, що лежить в основі самої світобудови.  

Різне трактування питання про етичний початок зумовило й деякі 
особливості позицій також стосовно інших питань. 

Спільним для обох напрямів було визнання наявності в людської 
особистості невідчужуваних природних і цивільних прав. Однак, якщо 
представники раціоналістичного напрямку вслід за Кантом вважали, що 
моральні вимоги наказуються розумом і саме він вчить людей як поступати, 
навіть якщо немає ще для цього ніякого конкретного прикладу, то 
прихильники релігійно-етичного напряму вважали, що природні права 
людини мають духовну природу. "Тільки живий, конкретний дух, 
передчасний і безпросторовий за своєю природою, може мати безумовну 
цінність, тільки йому можуть належати безумовні, невід'ємні природні 
права"3.  

Аналогічна точка зору була в представників різних напрямів і в розумінні 
свободи людської особистості. Розрізнялася свобода зовнішня – 
незалежність від чужої сваволі і можливість самовизначення при виконанні 
позитивних дій, і свобода внутрішня – здатність свідомо обирати той чи 
інший образ дій, ту чи іншу мету.  

                                           
1 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – СПб., 1999. – С. 49. 
2 Там само. – С. 57. 
3 Бердяев Н.А. О новом русском идеализме // Вопросы философии и психологии. – 1904. – 

Кн. V (75). – C. 708. 
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При спільності поглядів на сутність свободи зовнішньої, природа 
свободи внутрішньої трактувалася по-різному. На думку перших, вона 
визначається етичними законами, що засновані a priori і мають бути 
усвідомлені як необхідні. 

Про внутрішню свободу, з точки зору другого напряму, може йти мова 
тільки в тому випадку, якщо людина є істотою духовною. Свобода – це 
незалежність духу, який виступає самостійним, незалежним від зовнішнього 
світу джерелом дій. Тому внутрішня свобода можлива тільки тоді, коли 
людина має здатність безпосереднього спілкування з безумовним. "Тільки 
безумовний, вічний зміст може зробити нас вільними від усього умовного, 
тимчасового, кінцевого"1. Віра в безумовне невіддільна від віри в людину як 
його носія. Безумовне лише остільки складає предмет надії людей, оскільки 
воно може здійснюватися в їхньому житті, втілюватися в них. Його 
проявами в людині є безсмертя і свобода. 

Значну увагу в своїх роботах представники природно-правового руху 
приділяли розвитку теорії прав людини. Кожен індивід, що входить у 
державу, як її складова частина, як одиниця, із сукупності яких складається 
народ має розглядатися не тільки підлеглим елементом цілого, а насамперед 
особою, суб'єктом права. Права осіб є не даром і не милістю держави, а 
невід'ємною належністю людської природи. Тому позбавлення їх лежить 
поза сферою реальної влади держави. Це необхідне самообмеження держави 
має своє джерело не в юридичних підставах, а в моральних, – у вимогах 
природного права. 

На їхню думку, індивіду може належати сфера вільного, незалежного від 
держави прояву його особистості, перш ніж ця сфера буде закріплена за ним 
за допомогою юридичних гарантій, перш ніж вона одержить характер 
правового інституту. Однак для того, щоб свобода осіб, "яка і раніше того 
існує, як неминучий факт і як моральна вимога"2, була закріплена законом, 
необхідний складний процес боротьби за неї проти обмежень, що 
накладаються. Визнання свободи в цьому сенсі означає насамперед урочисте 
зречення держави від колишніх зазіхань на права осіб і потім уже 
підтвердження цих прав на майбутній період. З цього випливає, що визнання 
свободи з боку держави має мати переважно негативний характер і бути не 
більш як офіційним підтвердженням безумовного життєвого факту.  

Подальший розвиток у рамках природно-правового руху одержало 
вперше згадане ще в період Великої французької революції і заново 
сформульоване наприкінці XIX ст. В. Соловйовим право на гідне людське 
існування. 

Одна з умов надання суспільним матеріальним відносинам морального 
характеру, вважали вони, полягає в тому, щоб кожному були забезпечені 
матеріальні засоби для гідного існування і розвитку. Саме це має бути 
сутністю економічного завдання будь-якої держави. Це право зовсім не є 

                                           
1 Трубецкой Е.Н. Учение Чичерина о сущности и смысле права // Вопросы философии и 

психологии. – 1905. – Кн.V (80). – С.378. 
2 Новгородцев П.И. Государство и право // Вопросы философии и психологии. – 1904. – 

Кн. IV (74). – С. 536. 
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чимось утопічним, невловимим і суперечливим за змістом. Хоч воно і 
відкриває простір для нескінченних вимог і пропозицій залежно від розвитку 
людського ідеалу, але під ним необхідно розуміти, у першу чергу, 
"заперечення тих умов, що зовсім виключають можливість гідного 
людського життя"1. Мова має йти про те, щоб звільнити людину від гніту 
таких умов життя, що вбивають її фізично й морально.  

Представники природно-правового руху вважали, що при побудові теорії 
держави необхідно постійно пам'ятати про дотримання прав людини, 
принцип свободи має бути керівним і напрямним при вирішенні спірних 
питань юридичної практики. А тому "у даний час, коли з різних сторін 
відбувається відродження природно-правових початків, стоїть на черзі і 
відновлення природно-правової конструкції держави"2.  

При цьому термін "природно-правова конструкція держави" не 
ототожнювався з розповсюдженими в Новий час теоріями первісного 
договору і народного суверенітету. Відновлювалася природно-правова ідея, 
яка полягала в твердженні, що над державою стоять деякі вищі норми, яким 
вона має підкорятися, з яких вона бере і своє виправдання, і свої керівні 
початки. Стосовно цих норм держава є лише органом, а не творцем. Отже, 
мета такої конструкції держави полягає не в тому, щоб виправдати фактичну 
будову державних відносин, а в тому, щоб вказати, наскільки в даному ладу 
відбиваються моральні початки, які мають лежати в основі правопорядку. 
Замість того, щоб право ставити в залежність від держави, держава 
ставилася в залежність від ідеального уявлення про право. 

Втіленням у життя даних положень вважалася виникла в XVII – XVIII ст. 
у деяких європейських і американських країнах конституційна або правова 
держава. Ця держава, на думку представників природно-правового руху, 
перебуває в стані нескінченного удосконалювання, а тому від неї не можна 
вимагати негайного й остаточного розв'язання всіх суспільних 
суперечностей, повного задоволення всіх запитів людської особистості. 
Катастрофа віри в досконалу правову державу (як катастрофа віри в 
досягнення земного раю), яка спостерігалася в суспільному світогляді у ІІ 
пол. XIX ст., була викликана неправильним розумінням її сутності. 
Необхідна заміна ідеалу "скінченної досконалості початком нескінченного 
удосконалювання"3. Тільки в світлі цього висновку, вважали вони, можуть 
одержати постійне своє виправдання й історичні шляхи правової держави: 
вона не принесла і не могла принести досконалості життя і повного 
задоволення, але вона відкрила і ще мала відкрити у подальшому своєму 
розвитку простір для прояву всіх життєвих можливостей, усіх закономірних 
домагань, усіх програмних прагнень. 

Таким чином можна зробити наступні висновки: 1. Відродження ідеї 
природного права у філософській думці України наприкінці XIX – початку 

                                           
1 Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование // Новгородцев П.И. 

Сочинения. – М., 1995. – С. 322. 
2 Новгородцев П.И. Государство и право // Вопросы философии и психологии. – 1904. – 

Кн. IV (74). – С. 510. 
3 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М., 1991. – С. 17. 
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XX ст. стало продовженням і подальшим розвитком однієї із найстаріших 
світових культурних традицій. 2. Питання про самостійність етичного 
початку було вихідним при формуванні філософської позиції учасників 
руху. 3. Різне вирішення цього питання обумовило й розбіжність у 
відношенні до інших філософських проблем, що розглядаються, свободи 
людської особистості, рівності індивідів, забезпечення природних прав 
людини, що дає підставу виділити в русі два різні напрями – 
раціоналістичний і релігійно-етичний. 4. Значну увагу в своїх роботах 
представники руху приділяли розвитку теорії прав людини, гарантом яких 
мала бути сконструйована з урахуванням природно-правових вимог правова 
держава.  

 
 
 

Герасимова Е.М. (Чернігів) 
 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ  
АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ  

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

Шлях від створення сучасного теоретико-економічного інноваційного 
напряму розвитку до реального проекту його реалізації у вигляді тієї чи 
іншої моделі в галузі економічного знання займає достатньо довгий період 
дослідження і проходить через ієрархічні механізми адміністративно-
управлінського та державного узгодження до її соціального визнання в 
суспільстві. В статті аналізуються не стільки оригінальні нововведення в 
економічній сфері розвитку, скільки  інноваційний контекст, тобто така 
ситуація реального економічного буття, що відбивається в соціально-
філософській моделі дослідження, де впровадження безперервних новітніх 
технологій складного характеру стає істотною рисою зазначеної 
організації і, відповідно, її галузевого сегменту в умовах динамічних перемін 
сучасного світу економіки.  

 
Розробка філософсько-теоретичних засад національних інноваційних 

моделей економічного розвитку є актуальним завданням сьогодення для 
всіх розвинених країн, які заклали підвалини постіндустріального 
суспільства та активно його розбудовують. Визначальними рисами 
зазначеного процесу стають такі фактори як генерація нових знань для 
забезпечення інноваційного розвитку всіх сфер життєдіяльності суспільства; 
висока питома вага наукоємних продуктів у загальному обсязі ВВП до 60–
70%; орієнтація на повсюдне використання досягнень науково-технічного 
прогресу; центральне місце посідає людина, її творчий потенціал, тому 
першочерговим стає фактор забезпечення соціального розвитку на основі 
урахування унікальних параметрів накопиченого українського 
соціокультурного капіталу.  

Треба враховувати, що на сучасному етапі трансформаційного розвитку в 
науковій світовій літературі активно дискутуються питання про інноваційні 



 
Україна – філософія 

 

 329

моделі майбутньої світової цивілізації, як зазначається в роботі відомого 
українського економіста С.В. Мочерного: «такі моделі означають певну 
сукупність концепцій і принципів їх побудови, в яких прогнозується 
розвиток економічної системи та відповідних надбудовних інститутів у 
загально-планетарному масштабі в ІІІ тисячолітті. У межах моделі 
економічної системи майбутньої світової цивілізації виділяють такі 
підсистеми: розвиток техніки і технології, міжнародного поділу праці, 
відносин власності та господарського механізму з розмежуванням цих 
процесів на рівні регіональному, метарегіональному та глобальному»1, – 
тому Україна не може стояти осторонь від загального напряму 
цивілізаційного поступу, а дослідження закономірностей, проблем і 
суперечностей розбудови вітчизняної інноваційної моделі розвитку 
перебуває в центрі уваги як науковців, так і представників громадських, 
владних та підприємницьких структур.  

Насамперед така зацікавленість пов’язана з тим, що в умовах сучасних 
соціально-політичних реалій державна інноваційна політика України доволі 
гостро критикується. До її основних недоліків відносять декларативний 
характер базових положень, які не підкріплюються матеріально-фінансовим 
та нормативно-правовим забезпеченням, розпорошеність обмежених 
ресурсів по широкому переліку напрямів інноваційної діяльності тощо. 
Водночас треба враховувати, що такі важливі економічні завдання, як 
розробка стратегічного планування розвитку України, формування 
державного бюджету, міжгалузевих балансів та інші питання сучасного 
державного будівництва є складними інформаційно-кібернетичними 
проблемами. «На жаль, країни, що розвиваються, і країни з перехідною 
економікою, до яких належить Україна, ще не повною мірою 
використовують усі переваги й потенційні вигоди, які надає інформаційне 
суспільство. Генерування і використання знань, інвестиції в науку і освіту 
задля забезпечення сталого розвитку і підвищення рівня життя в різних 
країнах істотно різняться. За даними світового банку, 85 % сукупних 
світових інвестицій в науку здійснюють країни-члени ОЕСР, … і лише 4 % – 
решта країн світу, до яких належить і Україна»2, – саме така ситуація в 
нинішній державній політиці затримує формування прогнозованої моделі 
розвитку українського суспільства, тоді як значний інтелектуальний 
потенціал НАНУ й університетів України в даній сфері не використовується 
у повному обсязі.  

Спроба філософсько-методологічного осмислення такого складного та 
багатовимірного феномену, якими є національні проекти розвитку країни у 
ХХІ ст., як правило ініціюють побудову різних її моделей, що базуються на 
історично конкретних типах раціональності. Якщо класична форма рефлексії 
над наукою традиційно зводилася до логіко-гносеологічного аналізу системи 
відповідного знання, то у посткласичній філософії починають домінувати 

                                           
1 Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Фомішин С.В. Світове господарство в умовах глобалізації: 

Моногр. – К.: НІКА-ЦЕНТР, 2006. – С. 13. 
2 Україна на шляху до інформаційного суспільства / В.С. Журавський, М.К. Родіонов, 

І.Б. Жиляєв; За заг. ред. М. З. Згуровського. – К.: ІВС «Вид-во «Політехніка», 2004. – С. 9. 
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аксіологічно орієнтовані підходи у дослідженні структури і динаміки  
наукового пізнання. Пояснення такої зміни парадигмальних настанов 
філософського аналізу соціально-економічних процесів пропонує 
реконструкцію розвитку гносеологічних концепцій з унеможливленням двох 
крайнощів: від аксіологічної нейтральності наукових досліджень до 
обґрунтування тези про її соціокультурну заангажованість. Більшість 
концепцій класичної епістемології концентрували увагу на принципових 
гарантіях адекватності або істинності його теоретичних моделей 
відповідним типам філософської інтерпретації пізнання, наприклад, 
діалектичному матеріалізму, але не гарантували прогнозованих результатів 
їх застосування в реальному часі. 

Сьогодні, в умовах здійснення перехідних процесів до економіки знань, 
важливим стає визначення кінцевої мети соціальних і економічних 
перетворень, виходячи зі стратегічних орієнтирів, які є зрозумілими як для 
соціального загалу, так і для еліти суспільства, на яку покладається 
відповідальність за інтелектуальне забезпечення даних процесів. Отже, 
філософсько-методологічний підхід в умовах перетворення знань у 
суспільному та соціально-економічному розвитку на рушійну силу має 
забезпечити інваріантною ціннісною характеристикою різних наукових 
версій безперервний процес модернізації спеціалізованого економічного 
знання, як результат інноваційної діяльності, що має зайняти пріоритетні 
позиції у повсякденному житті спільноти і як вважають економісти-
практики: «Молодій Українській державі ще бракує наукового 
філософського підґрунтя для проведення політики економічного зростання, 
забезпечення розвитку національного виробництва, активізації 
інвестиційних процесів, ведення ефективної грошово-кредитної політики в 
інтересах українського товаровиробника»1.  

Погоджуючись із позицією, що інноваційний характер програм 
економічного розвитку в Україні має міждисциплінарний характер, авторка 
звертала увагу на такі загальнотеоретичні роботи зарубіжних та 
вітчизняних науковців, які мають специфічне філософсько-економічне 
забарвлення, наприклад, розвідки ціннісно-смислового контексту сучасного, 
у тому числі  економічного, буття суспільства, гуманітарні та наукові 
стратегії входження України у ХХІ ст. відомих українських філософів 
Андрущенка В.П., Михальченка М.І., Кримського С.Б., Беха В.П., Лук’янця 
В.С. та багатьох інших; а також безпосередньо дослідження інноваційних 
моделей сучасного економічного розвитку в нашій країні здійснюються в 
роботах таких відомих вітчизняних економістів як Гальчинський А.С., 
Геєць В.М., Мочерний С.В., Базилевич В.Д., Семиноженко В.П., 
Морозов О.Ф., Євтушевський В.А., Шегда А.В., Мазараки А.А. тощо. 

Аналізуючи дослідження провідних вітчизняних та зарубіжних 
науковців, було з’ясовано, що невирішеними залишилися питання, що 
розкривають філософсько-методологічну сутність інноваційного характеру 

                                           
1 Матвієнко В.П., Матвієнко П.В. Філософсько-економічні погляди. – К.: Наукова думка, 

2003. – С. 9. 
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сучасних економічних програм, тому науковий інтерес авторки полягає не 
стільки в констатації та здійснення аналізу оригінальних нововведень у 
економічній сфері розвитку, а саме в дослідженні інноваційного контексту, 
тобто такої ситуації, всередині якої впровадження безперервних або 
часткових новітніх положень складного характеру являється істотною рисою 
соціально-економічного організму та її галузевого сегмента. Інноваційним 
являється той контекст, у якому відповідній організаційній системі по 
створенню проектів національного соціально-економічного розвитку 
України стикаються зі складними технологіями в умовах сучасних 
динамічних перемін, тому метою даної статті є здійснення соціально-
філософського аналізу процесу формування, змістовного наповнення та 
створення методологічного підґрунтя інноваційної моделі економічного 
розвитку України. Дослідження спрямовується на виявлення основних 
теоретико-методологічних характеристик даного поняття та можливості 
максимізувати ефективність застосування «виробничого продукту» у вигляді 
сучасних проектів у процесі управління національною економічною 
системою як на рівні аналітики, так і на рівні практичної реалізації сучасних 
державних рішень.  

Якщо погодитись із тим, що інновації стають основою динамічного 
розвитку як вітчизняного, так і світового суспільства, то необхідним стає 
принципове визначення інноваційної моделі з точки зору соціально-
філософського аналізу. Найчастіше термін «інновація» використовують у 
науково-технічному значенні, у зв’язку з цим П. Уайт вказує на те, що 
важливо розрізняти поняття «винахід» як кінцевий результат дослідження і 
появу чогось нового зі значенням «нововведення», яке з’являється після 
винаходу і завершує успішність розробки введенням її у практичне 
використання1, але першим, хто пов’язує термін «економічний розвиток» і 
«інновація» був відомий економіст Й. Шумпетер. Він додає до числа трьох 
класичних факторів виробництва такі як земля, праця, капітал, ще четвертий, 
яким є підприємницькі здібності, тобто винахідливість, готовність до ризику, 
вміння організовувати і керувати тощо2. Такі положення також не можуть 
вважатися вичерпними тому, що відносини між людьми не можна обмежити 
тільки економічною сферою діяльності. Нарівні з економікою людину 
цікавлять політичні відносини, екологічні проблеми, сфера мистецтва тощо, 
тобто всі ті складові, що створюють соціальну сферу буття людини.  

Таким чином, інноваційна модель економічного розвитку є складною 
мозаїчною конфігурацією, яка відбиває науковий процес синтезування 
оригінальних ідей і спеціалізованих теорій, формує відповідні можливості 
створювати нові варіації певної структури за допомогою творчого 
комбінування навичок, знань та інтелектуальних здібностей з умовою 
перетворення їх у практичні соціально-економічні рішення, що приносять 
максимально ефективний результат у сферах життєдіяльності людини і 
визнаються суспільством. Причому треба враховувати та відслідковувати 

                                           
1 Уайт П. Керування дослідженнями і розробками / Скор. пер. з англ. – М.: Економіка, 1982. 

– С. 23. 
2 Шумпетер Й. А. Капіталізм, соціалізм і демократія / Пер. з англ. – К.: Основи, 1995. 
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оптимальні темпи впровадження інноваційної моделі як на рівні окремого 
економічного суб’єкта за допомогою динаміки змін масштабів його 
діяльності та прибутку, так і для суспільства через темпи і конкретні 
показники економічного і соціального розвитку, наприклад, індекс інновацій 
характеризує рівень взаємодії науки і бізнесу, а також швидкість 
впровадження наукових розробок в економіку.    

У Законі України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 
Україні» №433-ІV від 16.01.2003р. визначено, що основним пріоритетом є 
гармонійний розвиток людського потенціалу, економіки і природного 
середовища. Втілення цього пріоритетного напряму в реальний процес 
життєдіяльності вимагає внесення змін у систему державного управління 
інноваціями. Однак протягом багатьох років науково-технічна діяльність в 
Україні фінансується за залишковим принципом. Згідно з визнаними у світі 
пропорціями, якщо витрати на фінансування науки досягають до 0,4% ВВП, 
то наука виконує соціально-культурну функцію. При фінансуванні до 0,9% 
ВВП наука виконує пізнавальну функцію і тільки якщо фінансування 
перевищує 0,9% ВВП наука починає відігравати економічну роль. За останні 
роки фінансування науки в Україні не перевищувало 0,5% ВВП, тому як 
наслідок сьогодні 90% виробленої продукції не має науково-технологічного 
забезпечення.  

Світовий досвід показує, що успішний розвиток суспільства 
забезпечується в разі проведення активної державної політики, спрямованої 
на підтримку наукової діяльності, стимулювання інновацій у всіх сферах 
суспільства. В цьому контексті необхідно концентрувати зусилля і ресурси 
на найбільш перспективних напрямах інноваційної діяльності, до яких 
відносяться інформаційно-комунікаційні технології. В грудні 2003 р. у 
Женеві відбулася всесвітня зустріч на вищому рівні з питань інформаційного 
суспільства. В ухваленій декларації вказувалося, що одним із завдань 
інформаційного суспільства є надання загального, повсюдного, 
справедливого та прийнятного в ціновому розумінні доступу до 
інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і послуг на 
базі ІКТ. Така увага до ІКТ пояснюється тією роллю, яку вони мають 
відіграти для позбавлення бідності, розширення можливостей у сфері освіти 
та охорони здоров’я, культури та економіки. «На превеликий жаль, сьогодні 
виконання Національної програми інформатизації втратило інтелектуальну 
складову і звелося переважно до впровадження систем транспортування 
інформації, тобто систем зв’язку й автоматизації деяких адміністративних 
органів. Вирішення цього питання дуже важливе, але не основне, бо якщо 
звести все до цього, нам залишиться роль звичайних, певним чином – 
залежних користувачів, а не ідеологів і розробників інформаційних систем»1, 
– тому з метою забезпечення загального доступу до інфокомунікаційних 
послуг і технологій в Україні був прийнятий Закон «Про телекомунікації» та 
розроблена Концепція загального доступу до ІКТ, спрямована на 

                                           
1 Україна на шляху до інформаційного суспільства / В.С. Журавський, М.К. Родіонов, 

І.Б. Жиляєв; За заг. ред. М. З. Згуровського. – К.: ІВС «Вид-во «Політехніка», 2004. – С. 10. 
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стимулювання впровадження нових технологій зв’язку, передачі інформації, 
окрім того, діє програма «Інноваційний трамплін: інформаційно-
комунікаційні технології для благополуччя України». Все це дало змогу 
збільшити частку саме власного інформаційного продукту до 12% 
загального валового продукту.  

У період 70–80-х рр. в умовах енергетичної кризи, яка охопила провідні 
західні країни, інформатизація виступила засобом створення нового 
техногенного середовища, засновано на використанні наукоємних 
ресурсозберігаючих технологій. Інформатизація суспільства 
матеріалізується у поширенні технологій глобального та 
внутрішньодержавного обміну інформацією між банками, корпораціями, 
державними організаціями тощо. Сьогодні в інформаційній економіці нового 
змісту набуває праця завдяки її інформатизації та інтелектуалізації, вона 
базується на наукових знаннях, містить творчу та інтелектуальну 
компоненту. «Концепція інноваційної моделі розвитку економіки України на 
етапі трансформації індустріального в інформаційний спосіб виробництва 
формулюється так, що її головною економічною категорією є 
інтелектуальний капітал, а головними економічними закономірностями є 
заміщення фізичного і фінансового капіталу інтелектуальним капіталом  у 
структурі продуктивних сил індустріального способу виробництва і 
розширене відтворення інтелектуального капіталу в структурі продуктивних 
сил інформаційного способу виробництва»1, – тому формується новий тип 
працівника, який має володіти високим професіоналізмом у сфері новітніх 
технологій. Впровадження таких технологій, посилення економічної 
боротьби на світових ринках призводить до того, що джерелом конкурентної 
переваги стає якість робочої сили, а це означає, що людський розвиток та 
якість трудового потенціалу набувають вирішального значення як фактор 
економічного зростання. 

Найбільш важливими компонентами трудового потенціалу є 
професіоналізм, здатність до творчості та інновацій, комунікативні якості, 
інтелектуальні здібності. Фундаментом такого розвитку людського 
потенціалу стає освіта і професійна підготовка. В зв’язку з цим необхідно 
переглянути державну стратегію щодо розвитку освіти. Останні десять років 
фінансування освіти жодного року не досягало пропорцій, передбачених 
відповідним законодавством. Відсутність достатніх обсягів фінансування 
відтворення матеріально-технічної бази ВНЗ, а також безоглядне 
реформування освіти без урахування переваг національної системи 
підготовки знижує якість підготовки спеціалістів, а значить наші 
конкурентні позиції. «Основною соціальною суперечністю, яке ускладнює 
виконання інноваційної функції вищої освіти, є суперечки між існуючими 
соціально-економічними стереотипами й усвідомленням необхідності 
інноваційної діяльності. Об’єктивне обґрунтування змістовно-структурного 
формування загальних вимог до системи вищої освіти базується на ринкових 

                                           
1 Морозов О. Ф. Ціна думки – інтелектуальний капітал. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, 

ЛТД», 2005. – С. 333.   
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законах суспільного розподілу праці, змінах умов праці і конкуренції, що є 
передумовою економічного, політичного та інтелектуального розвитку 
суспільства»1, – тому важливим принципом освітніх інноваційних проектів 
вищої школи можна вважати таку дослідницько-економічну діяльність, яка 
тісно пов’язана з іншими соціально-інституційними видами діяльності – 
політикою, екологією, соціологією тощо, а також виражає прагматизм у 
процесі орієнтації на вирішення суспільно значущих проблем, у тому числі і 
тих, що вирішують питання максимальної соціальної ефективності для своєї 
країни в системи світового господарства.  

Новітні інформаційні процеси, завдяки інформатизації всіх видів 
діяльності і виникненню нової інтелектуальної людини, спричиняють 
кардинальні зміни в ціннісних орієнтаціях людей сучасної формації. 
«Інформація, знання в постіндустріальному суспільстві, форми і темпи їх 
творення та передачі стають основними чинниками випуску нової продукції, 
підтримання її конкурентоспроможності та виводу країни на орбіту 
інноваційного розвитку не лише в економічній, технологічній, а й у 
соціальній, етнокультурній, духовній та інших соціогуманістичних сферах»2, 
– мова йде про те, що характерною стратегічною ознакою цифрової епохи є 
генерування нових знань і цінної інформації. 

 Успішна діяльність вітчизняних соціально-економічних інститутів та їх 
адаптація до міжнародних правил функціонування, неможлива без 
використання сучасних технологічних розробок в галузі інформатизації і 
програмного забезпечення, тому важливу роль у забезпеченні ефективного 
використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу України 
відіграє прийнятий Закон України «Про державне регулювання діяльності у 
сфері трансферту технологій» №143-V від 14.09.2006 р., у якому 
регламентуються питання стимулювання авторів та осіб, які здійснюють 
трансферт технології, кредитування, субсидіювання трансферту технологій, 
напрями використання фінансових ресурсів, одержаних внаслідок 
трансферту технологій за рахунок коштів Держбюджету. Такими кроками 
державна політика спрямовується на конкретну і визначену стратегію 
інноваційного розвитку економіки, використання всього арсеналу засобів 
прямого й опосередкованого державного впливу на підвищення 
технологічного рівня виробництва і конкурентоспроможності продукції на 
світових ринках, створення умов для зростання попиту на інноваційні 
продукти, забезпечення захисту інтелектуальної власності. 

З точки зору філософського підходу інформатизація в основному 
уявляється як техніка встановлення певних зв’язків між термінами та 
поняттями, вона спирається на вміння конструювати уявні картини світу. Усі 
процеси діяльності людського суспільства відбуваються та 
супроводжуються інформацією, яка є центральною ланкою в системі обміну 

                                           
1 Андрущенко В. П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної 

самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід 
соціально-філософського аналізу. – К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2005. – С. 458.  

2 Український соціум / Власик О. С., Крисаченко В. С., Степико М. Т. та ін. / За ред. 
В.С. Крисаченка. – К.: Знання України, 2005. – С. 558.       
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даними між суб’єктами. Але інформація, в свою чергу, має відображати 
реальні  явища та процеси дійсності, при цьому інформація має бути 
зрозумілою, корисною, своєчасною та мати ціннісні орієнтири. Більшість 
суб’єктів «потопає» від маси інформації, до того ж акумуляція, 
систематизація та аналіз інформації коштує досить дорого. Інформаційні 
технології допомагають виокремлювати інформацію від трансакції, яка 
безпосередньо породжує дану інформацію. Як наслідок цього, відбувається 
перерозподіл кордонів галузі, коли нові суб’єкти отримують доступ до 
даних, що генеруються будь-якою структурою в заданій сфері. Тому 
спрямованість та управління інформаційними потоками в поєднанні з 
удосконаленням ІТ, змінюють розуміння конкурентного ландшафту, на 
якому діють багато структур бізнесу.      

Отже, швидкість зміни інформаційних технологій спричиняє 
прискорення обігу інформаційних потоків та зростання конкуренції на 
ринку, тому соціально-економічні інститути, у яких ключовою компетенцією 
виступає керований інформаційний потік, як правило, стають лідерами в 
своїй економічній сфері та на світовому ринку.  

Поняття інформаційного процесу є об’єднуючим поняттям, що містить у 
собі як засоби отримання та обробки інформації, так і організаційно-
управлінські концепції її формування та споживання, а також технічне 
забезпечення, а безпосередньо інформаційні технології – це поєднання 
процедур, що реалізують функції збирання, накопичення, зберігання, 
оброблення і передачі даних із застосуванням технічних засобів. ІТ залежить 
від багатьох складових: технічне забезпечення, персонал, який ним керує, 
організація, що об’єднує персонал та засоби в єдиному процесі; 
інформаційні засоби, які одержують та обробляють інформацію. 
Результатом інформаційного процесу є інформаційний продукт, а 
інтегральна інформаційно-технологічна модель процесу підтверджує, що для 
досягнення успіху на ринку економічному суб’єкту необхідне погоджене 
функціонування всіх структурних елементів моделі та своєчасна «відповідь» 
на ринкові сигнали, тобто інформацію про зміни, що поступає з зовнішнього 
інформаційного простору. Кожному елементу системи відповідає своя 
субстратегія. Так, наприклад, для підтримки людських ресурсів 
використовується кадрова стратегія: мотивація та стимулювання персоналу, 
що дає змогу досягти високої продуктивності праці. Перманентна розробка 
та впровадження нових виробничих та інформаційних технологій впливає на 
якість, кількість послуг та продуктів, покращує якість умов роботи 
персоналу, прискорює поширення інформації, укріплює та розвиває 
партнерські відносини між виробниками, постачальниками, споживачами, 
підвищує ефективність економічних контактів, впливає на управління 
витратами та сприяє підвищенню рівня життя населення.  

Слід відзначити, що на вищому рівні керівництва країною є розуміння 
важливості цієї політики, тому ще в 2003 р. в прийнятому Законі України 
«Про основи національної безпеки України» вказувалося на те, що хронічне 
технологічне відставання України від розвинених країн, стримування 
розвитку внутрішнього ринку високотехнологічної продукції становить 
загрозу національним інтересам і національній безпеці України в науково-



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 336

технологічній сфері. Однак серйозних кроків у цьому напрямку не 
відбувалося. Навіть законодавчі акти в частині фінансової підтримки 
інноваційної діяльності не спрацьовували. Певного оптимізму надає 
підписання Президентом Указу «Про заходи щодо поліпшення інвестиційної 
та інноваційної діяльності в Україні» у 2005 р. Цим Указом 
започатковувалася розбудова інституціонального забезпечення інноваційних 
процесів. Було передбачено утворення Національної ради України з 
інвестицій та інновацій при Президентові України та Державного агентства 
України з інвестицій та інновацій. Наступним Указом Президента від 2006 р. 
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 
2006 року «Про стан науково-технічної сфери та заходи щодо забезпечення 
інноваційного розвитку України» поставлено завдання розвитку 
національної інноваційної системи як сукупності інституцій, що 
забезпечують проведення ефективної державної інноваційної політики. 
Державне агентство України з інвестицій та інновацій набуло статусу 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері 
наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферту технологій 
та охорони інтелектуальної власності. Наступним Указом було утворено 
Національну раду з інноваційного розвитку України як дорадчого органу 
при Президентові України. До інноваційної інфраструктури тепер входять 
технопарки, соціотехнополіси, інноваційні бізнес-інкубатори, інноваційні 
центри, венчурні фірми тощо. 

До пріоритетів державного управління інноваційною діяльністю можна 
віднести створення привабливого з правової, організаційної та фінансової 
точок зору середовища для наукових і бізнесових структур, які реалізують 
цикл «дослідження – розробка – виробництво». Дане багатоаспектне 
завдання вимагає ґрунтовного системного підходу; у рамках нашого 
дослідження розглянемо деякі економічні аспекти стимулювання 
інноваційної діяльності, але обов’язково треба враховувати, що розвинені 
держави не зацікавлені в загостренні конкуренції на ринку інноваційних 
продуктів з одного боку, а з другого – Україна відноситься до тих країн, до 
яких потужним потоком спрямовуються як застарілі технології, товари, так і 
кінцева продукція високотехнологічних виробництв для задоволення потреб 
населення і втрачати такий ринок вони не планують. Відповідна активна 
роль держави у ресурсному забезпеченні інноваційної діяльності може 
здійснюватися за наступними напрямами:  

зміна пропорцій у розподілі інвестицій між галузями на користь галузей 
п’ятого і шостого технологічних укладів;  

зміна пропорцій між фондами споживання і накопичення на користь 
останнього;  

стимулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання через 
виведення з-під оподаткування коштів, які вкладаються в наукові 
дослідження, розробки, технічне переозброєння, освоєння 
високотехнологічних продуктів, використання інших податкових 
преференцій для венчурних фірм, малих підприємств;  

розширення доступу підприємств до кредитних ресурсів банківської 
системи, наприклад, ще в 2003 р. Українська державна інноваційна компанія 
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ініціювала заснування Українського банку реконструкції і розвитку, на який 
покладалося завдання фінансування інноваційних проектів, але цей банк так 
і не запрацював, тому необхідно повернутися до цього проекту, залишивши 
контрольний пакет акцій банку за державою;  

залучення фінансових ресурсів фондового ринку. Для цього необхідно 
посилити систему захистів інвесторів від фінансових ризиків шляхом 
забезпечення прозорості операцій купівлі-продажу цінних паперів через 
розкриття інформації про емітентів і угоди. В 2006 р. було затверджено 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, завдяки 
якому дані питання будуть упорядковані. Однак необхідно на законодавчому 
рівні врегулювати норми прав і відповідальності всіх учасників фондового 
ринку; 

удосконалення амортизаційної політики як важливого інструменту 
накопичення фінансових ресурсів для оновлення технологічної бази 
підприємств. Для цього необхідно прийняти закон про амортизаційну 
політику, який би врегулював питання вибору методів нарахування 
амортизації, диференціації норм амортизації, переоцінки основних засобів, 
напрямів використання коштів амортизаційного фонду, який зараз 
використовується в багатьох випадках для фінансування поточної 
діяльності; введення в практику відбору пріоритетних інноваційних 
проектів, які мають високий науковий і комерційний потенціал, для 
фінансування їх за рахунок коштів державних і місцевих бюджетів оцінок 
незалежних експертних установ, наприклад, недержавних академій тощо. На 
сьогодні такі рішення приймаються міністерствами, відомствами, НАНУ, які 
часто керуються відомчими інтересами;  

підвищення вартості робочої сили, оскільки обґрунтувати ефективність 
впровадження нової техніки, технології для бізнесових структур дуже 
складно. Навіть у такій високотехнологічній корпорації як Укртелеком у 
розрахунках економічної ефективності впровадження нової техніки 
приймається нормативний коефіцієнт ефективності (Ен) рівний 0,15 – 0,2. 
Таке значення коефіцієнта дає змогу занизити витрати капітальних вкладень 
у розрахунках і отримати ефект. Занижена заробітна плата працюючих – це 
антистимул впровадження високопродуктивного обладнання, яке, як 
правило, дороге, а отримана економія на експлуатаційних витратах мізерна.  

Таким чином, практична реалізація зазначених заходів – надзвичайно 
складне завдання, оскільки потребує внесення змін у соціально-економічну 
політику, що проводить уряд. При цьому зачіпаються основні її складові: 
бюджетна, фіскальна, грошово-кредитна, соціальна. Окрім того, 
провокуються конфлікти між галузями і виробництвами, які відносяться до 
різних технологічних укладів, при розподілі фінансових ресурсів та 
державного замовлення. Завдання і мистецтво державного регулювання 
зазначених процесів – пом’якшити суперечності перехідного періоду до 
інноваційної моделі розвитку і не допустити економічних втрат, стихійності 
та створити необхідні умови для підвищення ефективності національної 
економіки на основі впровадження новітніх знань, технологій у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства. Саме тому інноваційний характер 
дослідницьких програм інноваційного економічного розвитку України не є 
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аналітичним чином розроблений план, а він являє собою глибоко укорінену 
перспективу, яка визначає спосіб засвоєння українським суспільством нових 
ідей, сприйняття та оцінки нестандартних думок, реакції на зміни 
зовнішнього середовища. Налагодження власного національного 
ефективного механізму створення та реалізації інноваційних проектів 
пов’язано з особливою складністю цього завдання і зумовлено специфікою 
національної економіки як суспільного блага, що не може в сучасних 
трансформаційних умовах продукуватися і розподілятися переважно за 
допомогою ринкового механізму.  

Необхідність створення національної інноваційної моделі вимагає для її 
стрімкого та ефективного розгортання побудови відповідної структури, тому 
тільки інститут держави є практично єдиним, що має конституційний статус, 
який дає можливість регулювання і стимулювання інноваційної діяльності 
на базі розширеного відтворення інтелектуального капіталу відповідно до 
соціально-економічних інтересів регіонів і країни загалом. 

Україна є важливою частиною глобалізованого світу і з часом її вплив на 
соціально-економічні, науково-технічні та екологічні процеси буде зростати. 
Але для того, щоб стати повноправним учасником процесу глобалізації, в 
країні необхідно сформувати стійку тенденцію до поступового підвищення 
якості життя його громадян. Що стосується України, то оцінка ефективності 
інтеграції у світові ринки товарів і капіталу має відбуватися з позиції її 
впливу на розвиток внутрішнього ринку, усунення структурних 
диспропорцій, що стримують розвиток економіки країни. Для цього 
необхідно запроваджувати диференційний, а не універсальний підхід, 
пропонуючи посилення ролі держави для здійснення цільових програм, які б 
враховували специфічні умови розвитку окремих областей країни, 
покращення економіки депресивних регіонів країни. Ефект від 
впровадження провідних технологічних розробок буде залежатиме від самих 
соціально-економічних інститутів.      

Спроби декларування інноваційної моделі розвитку в Україні на 
сучасному етапі не дали суттєвих результатів, головною причиною такої 
ситуації стала відсутність єдиного розуміння такої моделі на рівні 
економічних категорій, що являють собою суть продуктивних сил 
інноваційної економіки, економіки знань, нематеріальної економіки та 
інформаційної економіки. Радикальне розширення предметного поля 
економічної методології (власне, методологічних і філософських проблем 
економічної науки) вже охоплює не лише теорію методу, що фокусує увагу 
на інструментальному аспекті наукової економічної діяльності, а й 
епістемологічну проблематику, яка пов’язана з аналізом економічного 
знання і пізнання та уявленнями про економічну реальність. Сьогодні, на 
жаль, у більшості громадян пострадянських країн, державних чиновників та 
керівників пріоритетним залишається класична лінійна парадигма мислення, 
яка жодним чином не сприяє створенню інноваційного клімату та 
можливостям формування базисних інновацій індустріального 
технологічного укладу. В такій ситуації ігнорується значення таких 
феноменів як підприємництво, тобто державне управління на різних рівнях 
сприймається як регуляція взаємовідносин між економічними суб’єктами та 
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їх відносин з державою, а не як створення найбільш ефективного 
середовища соціально-економічного розвитку. Крім того, практично всі 
соціальні явища зводяться до економічних або виводяться з них, причому 
завжди в таких випадках ігнорується соціальна та моральна спрямованість 
реформ та суспільних перетворень, в той час як економічні, соціальні, 
правові, психологічні та інші фактори нерозривні між собою, а виділення 
одного з них є суто теоретичною абстракцією заради певних ідеологічних 
або інших суспільних причин.  

Отже, ствердження інформаційної економіки, комп’ютеризація освіти, 
проведення соціальної інформатизації, інтелектуалізація суспільства, 
використання Інтернету створюють передумови не лише інноваційної моделі 
розвитку країни з її сучасними ціннісними орієнтаціями і потребами, а й 
водночас ставить питання розв’язання зазначених проблем в інноваційному 
контексті дослідницьких економічних програм з урахуванням особливого 
історико-культурного досвіду, специфічних принципів і засобів 
життєзабезпечення, що були здобуті кожним суспільством протягом 
багатовікового існування. Але головним стає проблема потенціалу і 
можливостей української спільноти на економічно-вигідних демократичних 
началах увійти до високотехнологічного світового суспільства цифрової 
епохи, а також питання про формування таких філософсько-методологічних 
засад державно-управлінських рішень, які зможуть проаналізувати 
можливості використання інформаційно-технологічних та інших ресурсів і 
забезпечити конкурентні позиції вітчизняної інноваційної моделі розвитку 
на світовому ринку.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ  
ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ 

УКРАЇНИ В ПЕРЕХІДНИЙ  
ДО РИНКУ ПЕРІОД (1991 – 2004 рр.) 

 
У статті проаналізовані основні соціально-економічні та політичні 

чинники, що зумовили особливості приватизації промислових підприємств 
України за 1991 – 2004 рр., розглянуті характерні особливості кожного з 
етапів, досягнуті результати, а також зміни у законодавстві з питань 
регулювання приватизаційних процесів. 

 
Становлення ринкової економіки, ефективність якої доведена досвідом 

багатьох високорозвинутих країн світу, як відомо, можливе тільки за умови 
існування різних форм власності на засоби виробництва. В Україні на 
початку 90-х рр. ХХ ст. докорінна зміна відносин власності була неможлива 
без роздержавлення та приватизації, а точніше – без передачі частини 
державного майна в особисту або колективну приватну власність. В Україні, 
як і в усіх постсоціалістичних країнах, приватизація набула характеру 
глобального процесу і проводилась як соціально-економічний проект 
широкомасштабної зміни форми державної власності на недержавну. 

Зокрема, основною метою роздержавлення та приватизації власності в 
Україні стало створення багатоукладної соціально орієнтованої ринкової 
економіки. Процес приватизації в Україні став одним із головних рушіїв 
економічних реформ, тож у ньому позначилися не тільки економічні зміни в 
умовах реформування власності, – він став і головною ареною політичної 
боротьби. Ці обставини зумовили постійне корегування законодавчої і 
нормативної бази, не завжди обґрунтовані зміни в механізмах та пріоритетах 
приватизації. У зв’язку з цим виглядає більш ніж нагальною проблема 
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вивчення соціально-економічних та політичних факторів, які в період 1991 – 
2004 рр. впливали на основні напрями, механізми, методи та засоби 
роздержавлення та приватизації власності в Україні. 

При цьому принагідно зазначимо, що, можливо, через занадто велику 
складність та незавершеність процесу приватизації, практичну відсутність 
теоретичних узагальнень фахівців з економічної теорії та історії, занадто 
велику дискусійність і заполітизованість, проблема роздержавлення та 
приватизації власності в Україні в перехідний до ринку період не 
користується поки що популярністю серед дослідників новітньої історії 
України і залишається малодослідженою. 

Проте вже набутий досвід з приватизації власності в Україні протягом 
1991 – 2004 рр. все-таки знайшов певне висвітлення в публікаціях 
державних службовців, керівників та фахівців Фонду держмайна, науковців, 
економістів, соціологів тощо. Тут варто вказати вагомі, на наш погляд, праці 
М.В. Чечетова, у яких розглядаються теоретико-методологічні основи та 
організаційно-правове забезпечення приватизації в Україні1. Економічні 
програми українських урядів щодо реформування економіки та державного 
регулювання приватизаційними процесами аналізує в своїх працях 
С.О. Біла2. 

Сформувалася також певна бібліографія, присвячена етапам, механізмам, 
напрямам та підсумкам приватизації3. Зокрема, у колективному дослідженні 
А.Н. Бондар, В.С. Ларцев, С.Ю. Ледомська, Ю.М. Тараторин проаналізували 
підсумки сертифікатної приватизації в Україні4. 

І все ж таки остаточно нез’ясованим залишається вплив соціально-
економічних та політичних процесів, що відбувалися в Україні з початку її 
незалежності, на темпи, механізми та напрями приватизації державної 
власності. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне продовжити вивчення 
зазначеної проблеми з точки зору сучасного розуміння ситуації. 

У пропонованій статті ми поставили за мету проаналізувати соціально-
економічні обставини та політичні фактори, що впливали на роздержавлення 
та приватизацію власності в Україні в умовах глибокої економічної кризи, 
відродження національної державності та сильного опору з боку певних сил 
в українському суспільстві. Це дасть нам можливість визначитись у 

                                           
1 Чечетов М.В. Приватизація: теорія, методологія, практика. – К., 2005; Чечетов М.В. 

Методологические основы приватизации в Украине // Экономика Украины. – К., 2004. – № 12. – 
С. 4-17; Чечетов М.В. Организационно-правовое обеспечение приватизации в Украине // 
Экономика Украины. – К., 2005. – № 2. – С. 4-15. 

2 Біла С.О. Державне регулювання приватизаційними процесами як передумова структурної 
трансформації економіки України // Вісник Української академії державного управління. – К., 
2000. – № 2. – С. 99-111; Біла С.О. Досвід ліберального реформування української економіки 
(1991 – 2005 рр.) // Український історичний журнал. – 2006. – № 6. – С. 125-144. 

3 Українська приватизація: плюси і мінуси / Є.І. Головаха, В.І. Дубровський, О.М. Кошик; 
Під ред. О.Й. Пасхавера. – К.: Альт-прес, 2001; Завершальний етап приватизації в Україні. – К.: 
Міленіум, 2003; Корецький М. Основні напрями та механізми роздержавлення в перехідний до 
ринку період // Вісник Української академії державного управління. – К., 2000. – № 4. – С. 107-
116. 

4 Бондарь А.Н., Ларцев В.С., Ледомская С.Ю., Тараторин Ю.М. Итоги сертификатной 
приватизации. – К.: Полиграф – Информ, 2002. 
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дискусійному питанні про доцільність, особливості, соціально-політичні 
підсумки та наслідки приватизації власності в Україні в перехідний до ринку 
період. 

Починаючи безпосереднє висвітлення проблеми, зазначимо, що ще 
наприкінці 80-х рр. ХХ ст. стало абсолютно ясно, що соціалістична планова 
економіка вже не відповідала вимогам часу. Досвід функціонування 
адміністративно-командної системи управління, що базувалася на 
суспільному володінні надрами, засобами виробництва та виробленою 
продукцією, а також на прийнятті економічних рішень через централізоване 
планування виробництва та розподілу, виявив принципові недоліки цієї 
системи. Таким чином, економічна ситуація настільки загострилася, що 
докорінна зміна прав власності стала незворотною. 

Зазначимо, що в Україні процеси роздержавлення, приватизації майна 
державних підприємств та створення на їх основі нових форм 
господарювання почалися ще в рамках адміністративно-командної 
економіки. Так, наприклад, ще у 1989 р. було створено перше в СРСР 
акціонерне товариство «Конвєєр», у 1990 р. – АО «Концерн-Електрон» та ін. 
Перші рішення уряду про приватизацію державних виробничо-
господарських об’єктів мали індивідуальний характер, тому що не була 
сформована юридична база для діяльності недержавних структур. Отже, 
перехід прав власності розпочався ще в 1987 – 1991 рр. 

Тут варто вказати, що основна суть глибокої трансформації власності, що 
відбулася в цей період – це тіньова, нелегальна, номенклатурна 
приватизація, що перетворила величезний прошарок вищих керівників 
державних підприємств і частину пов’язаної з ними міністерської бюрократії 
у фактичних власників основної частини цих підприємств. Правові 
можливості для цього нелегітимного процесу були створені законами про 
підприємство, про власність, про кооперацію тощо, прийнятими в 1987 – 
1990 рр.1 

За основу ринку номенклатурна верхівка того часу намагалася взяти 
старий «бюрократичний ринок», де позиція учасника визначалася його 
посадою, адміністративною вагою, а не вмінням отримувати справжні 
грошові доходи. Роздержавлення набуло форми «спонтанної» приватизації у 
вигляді передачі майна підприємствам (а насправді – директорам) на основі 
права повного господарського управління. Так почалося формування т.зв. 
інсайдерського капіталу, як вважає дослідник цієї проблеми Голдман 
Маршалл А.2 

Справа в тому, що формування інсайдерського капіталу фактично 
заздалегідь було визначено всім ходом розвитку радянської економіки в 
пізньосоціалістичний період (наприклад, конституювання трудових 

                                           
1 Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)». – М.: Политиздат, 1987; 

Закон СССР «О кооперации в СССР». – М.: Политиздат, 1988; Закон СССР «О собственности в 
СССР» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – 
№ 11. 

2 Голдман Маршалл А. Капитализм инсайдеров: приватизация – успех или неудача? // 
http://www.ptpu.ru/Issues/3 97/Contents.htm. 
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колективів в особливий суб’єкт економічних відносин і т.п.). Завдяки 
сильній політичній позиції директорів великих підприємств «інсайдерська» 
форма приватизації стала домінуючою формою приватизації в СРСР і в 
Україні. Більшість колишніх директорів стали співвласниками і керівниками 
своїх приватизованих підприємств. 

Іншим видом «спонтанної приватизації» стало масове створення 
кооперативів на базі державних підприємств у 1988 – 1989 рр. У 
кооперативному бумі відобразилася легалізація відносин привласнення 
формально загальнодержавної власності. Більшість кооперативів була 
утворена при державних підприємствах самими директорами за відвертої чи 
невідвертої підтримки з боку центральних господарських та партійних 
органів. 

Таким чином, поряд із чинними ринковими процесами становлення 
приватної власності прослідковувався паралельний процес модифікації 
власності владою. Бюрократія і насамперед директори державних 
підприємств використовували власність ослабленої держави з метою 
власного збагачення, отримання пільгових державних кредитів, ліцензій на 
використання природних ресурсів, створення своїх кооперативів при 
держпідприємствах тощо. Саме ці групи акумулювали перші великі капітали 
й почали створювати підприємства у вигідних сегментах пострадянського 
ринку за допомогою вже ринкових або псевдоринкових механізмів. Так 
почала виникати т.зв. приватно-бюрократична власність. 

Як вважає один із дослідників цієї проблеми В. Ларцев, власність у 
соціалістичному суспільстві від його народження до загибелі пройшла таку 
еволюцію: експропріація приватної власності – державно-бюрократична 
власність – приватно-бюрократична власність1. Остання була зумовлена 
переходом радянської партійно-господарської номенклатури від 
приватизації системи управління до тіньової приватизації самої державної 
власності. 

Так на момент початку приватизаційної реформи в Україні створилася 
досить складна ситуація щодо відносин власності на об’єкти, які належали 
до загальнодержавної власності і підлягали роздержавленню. 

На основі положень Декларації про державний суверенітет України від 
17 липня 1990 р. і Закону УРСР «Про економічну самостійність Української 
РСР» від 3 серпня 1990 р., 1 листопада 1990 р. були прийняті Концепція і 
Програма переходу Української РСР до ринкової економіки, які орієнтували 
«на прискорення процесу роздержавлення та приватизації власності». 
Роздержавлення мало здійснюватися на основі принципів «охорони та 
захисту інтересів трудящих та суспільства; добровільності; рівноправ’я 
існування і захисту усіх форм власності»2. 

У лютому 1991 р. Верховна Рада прийняла закон «Про власність», ст. 2 
якого проголосила, що в Україні поряд з колективною і державною існує й 

                                           
1 Ларцев В. Основные особенности этапов приватизации // Экономика Украины. – 2001. – 

№ 3. – С. 44. 
2 Див.: Концепція і Програма переходу УРСР до ринкової економіки. Ст. 632 // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 48. 
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приватна власність. Цей закон передбачав також спрощення системи 
управління національною економікою, створення концернів та інших типів 
асоціацій підприємств у деяких секторах економіки1. Але в країні тепер 
розпочалася стихійна приватизація. За змістом вона мала характер 
розкрадання загальнонародної власності, яке у той же час не можна було 
назвати протизаконним, тому що законних схем роздержавлення не 
існувало. Частіше всього спрацьовували дві схеми захоплення державної 
власності. За першою схемою, власність підприємства просто записувалася 
як складова частина власності нового акціонерного товариства. За другою 
схемою, державне майно ставало приватним внаслідок здійснення оренди з 
викупом. 

Захоплення державної власності здійснювалося в інтересах представників 
партійної, господарської й частково профспілкової еліт. Державні, бюджетні 
інтереси (не кажучи вже про інтереси трудящих) у ході спонтанної 
приватизації абсолютно не враховувалися. Державні органи влади 
опинилися перед необхідністю здійснення термінових заходів, щоб 
спрямувати процес у законне русло. 

Наступний період у розвитку процесу приватизації настав зі здобуттям 
Україною незалежності. Декларуючи мету подолання безконтрольної влади 
колишньої партійно-господарської номенклатури й створення передумов для 
розвитку ринкової мотивації у робітників, було вирішено зробити процес 
приватизації справді масовим. 

У 1991 р. парламент України прийняв Концепцію роздержавлення і 
приватизації майна державних підприємств, землі та житлового фонду. 
Головною метою роздержавлення та приватизації в Україні Концепція 
визначала «створення багатоукладної соціально орієнтованої економіки», 
досягти яку передбачалося шляхом формування «сприятливого 
економічного та законодавчого середовища»2. Відповідно до цієї Концепції 
та Закону «Про приватизацію майна державних підприємств та організацій» 
власники мали формалізувати свої права власності, а будь-яка особа, що 
володіє достатнім капіталом, могла отримати майно у приватну власність. 
Головна мета цього періоду полягала у створенні інституціональних умов 
для становлення й розвитку системи приватної власності на зразок західних 
країн. Приватизація розглядалася переважно як крок, що дає потужний 
стимул для поглиблення лібералізаційних та стабілізаційних заходів. 

До того ж слід враховувати, що в подібній приватизації не менше були 
зацікавлені тіньові власники номенклатурно-державного капіталу. Адже в 
умовах нечіткості старої і невпорядкованості нової системи прав власності 
над ними постійно тяжіла небезпека експропріації набутої власності у разі 
звільнення з високих посад. 

У березні 1992 р. було прийнято цілу низку приватизаційних законів. 
Основним законодавчим актом, що визначав цілі, пріоритети та завдання 

                                           
1 Закон УРСР «Про власність» Ст. 249 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 20. 
2 Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію роздержавлення і приватизації майна 

державних підприємств, землі та житлового фонду» Ст. 795 // Відомості Верховної Ради. – 1991. 
– № 53. 
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приватизації в Україні, став Закон України «Про приватизацію майна 
державних підприємств» від 4 березня 1992 р.1 Цей, а також ряд інших 
Законів України того року – «Про приватизаційні папери» від 6 березня 
1992 р., «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію)» від 6 березня 1992 р., «Про оренду майна державних 
підприємств та організацій» від 10 квітня 1992 р. створили правове поле для 
здійснення приватизації на початковому етапі, – а саме паперової 
приватизації та оренди з викупом2. І, нарешті, у червні 1992 р. Верховна Рада 
затвердила першу Державну програму приватизації на 1992 рік. Цю дату й 
можна вважати початком процесу перетворення відносин власності в 
Україні.  

Зазначимо, що оскільки в державних програмах приватизації визначалися 
конкретні важелі та інструменти проведення зміни форми власності в той чи 
інший період, то саме історія їх прийняття і реалізації найбільш повно 
відображає боротьбу різних сил у суспільстві. 

У згаданих вище документах і була в основному закладена українська 
модель приватизації, яка досить реалістично оцінювала силу політичних, 
економічних та соціальних факторів, що могли протидіяти її проведенню. 
Серед факторів, які в той час суттєво вплинули на вибір політики 
приватизації, можна назвати такі: практичне утримання власності в 
державному секторі в руках господарської еліти та директорів підприємств; 
зростання збитковості та неплатоспроможності підприємств внаслідок 
розпаду адміністративно-командної економіки; номенклатурна приватизація 
частки державної власності; відсутність у населення коштів для участі в 
грошовій приватизації; відсутність приватного капіталу та ринкової 
інфраструктури. 

Ці умови зробили неможливим застосування в Україні класичної моделі 
приватизації, тобто проведення зміни форми власності конкурентними 
засобами – шляхом продажу об’єктів приватизації на ринку нерухомості або 
фондовому ринку з використанням виключно грошових коштів. 

Отже, вибір моделі приватизації був зумовлений, передусім, політичними 
цілями. Треба було позбавити державу монополії у виробничому секторі та 
передати частину економічної влади недержавному капіталу. Після 
проголошення незалежності уряд України стояв перед вибором: або 
приватизація повільна, з ретельною підготовкою кожного об’єкта, його 
реорганізацією, санацією, або швидка – з передачею всіх боргів новому 
власнику. Для першого варіанту не вистачало коштів, фахівців та часу. 

Варіант швидкої приватизації автоматично робив неможливим 
застосування її класичної моделі. В країні без ринкової інфраструктури, без 

                                           
1 Див.: Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» Ст. 348 // 

Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. 
2 Див.: Закон України «Про приватизаційні папери» Ст. 352 // Відомості Верховної Ради 

України. –  1992. – №. 24; Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств 
(малу приватизацію)» Ст. 350 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24; Закон 
України «Про оренду майна державних підприємств та організацій» Ст. 416 // Відомості 
Верховної Ради України. – 1992. – № 30. 
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приватного капіталу, без довіри населення до приватної власності 
приватизацію можна було здійснити тільки як штучний процес. 

З історичної точки зору приватизацію в Україні можна поділити на 
декілька етапів. Перший (початковий) етап охоплював 1992 – 1994 рр. Згідно 
з Першою державною програмою приватизації наприкінці 1992 р. 
передбачалося проведення масової сертифікатної приватизації. Сертифікатна 
приватизація була обумовлена розстановкою політичних сил, яка існувала на 
той момент. По-перше, вона відповідала соціальним надіям населення, а по-
друге, надавала гарну можливість правлячим колам здійснити перерозподіл 
державного майна у власних інтересах. Сертифікатна приватизація 
влаштовувала навіть ліву більшість у парламенті: колишня партійна та 
комсомольська номенклатура фактично контролювала основні фонди вже 
зниклих організацій та підприємств і мала серйозні шанси (тепер уже 
офіційно) отримати їх у приватну власність. 

Але специфіка української приватизації на цьому етапі полягала в тому, 
що з часом значно поширився метод не сертифікатної приватизації, а оренди 
державного та муніципального майна з подальшим викупом. Приватизаційні 
цінні папери – майнові сертифікати не знаходилися тоді у вільному обігу. 
Вони були іменні і спочатку існували у вигляді депозитних рахунків, і тільки 
з 1995 р. – у паперовій формі. Пізніше виникли нелегальні форми вільного 
використання ваучерів і, таким чином, був зроблений значний крок у 
формуванні тіньової економіки. 

Отже, оренда виявилася більш адекватною першому етапу ринкових 
перетворень формою роздержавлення та приватизації і мала широке 
розповсюдження. Це пояснювалося кількома причинами. По-перше, в 
умовах відсутності в Україні внутрішніх капіталів оренда підприємства була 
єдиним засобом отримати необхідні кошти для подальшого викупу його 
майна, по-друге, законодавство щодо оренди пропонувало найбільш простий 
і зрозумілий спосіб його приватизації. 

Так, якщо в 1991 р. до прийняття Закону України про оренду в 
промисловості працювали 947 орендних підприємств, то наприкінці 1992 р. 
– 1758, а у 1993 р. – 1792. Серед перших і найбільш вдалих прикладів 
приватизації підприємств шляхом оренди можна назвати ЗАТ «Оболонь», 
СП «Кавова фабрика «Галка», АТ «Електрон», львівську кондитерську 
фабрику «Світоч», металургійні комбінати ім. Ілліча і «Азовсталь» 
(м. Маріуполь), ім. Кірова (м. Макіївка), коксохімічний завод (м. Авдіївка) та 
ін. Таким чином, до кінця 1995 р. через викуп було приватизовано близько 
6,5 тис. об’єктів оренди1. 

Але розвиток приватизації шляхом оренди з правом викупу не відповідав 
інтересам широких верств населення через неможливість надання вільного 
доступу до будь-якого об’єкта приватизації. До того ж, дуже часто 
проявлялися недоліки колективної форми власності через брак в орендарів 
фінансових ресурсів, які можна було б спрямувати на розвиток 

                                           
1 Заплатинский В. Особенности приватизации на Украине // Проблемы теории и практики 

управления. – 2002. – № 4. – С. 61. 
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підприємства, та через відсутність ефективного управління орендованим 
підприємством, що часто призводило до фінансових втрат. 

Отже, цей етап приватизації характеризувався як значною 
неврегульованістю механізму роздержавлення, так і нечіткістю визначення 
переліку державних об’єктів, які не мали приватизовуватися. Приватизація 
підприємств здійснювалася переважно неконкурентними способами. Це 
значно знижувало реальну ринкову вартість об’єктів та призводило до 
невиконання поставлених перед реформою відносин власності соціально-
економічних цілей. 

До того ж не була врахована позиція профспілок, які, звісно, проявили 
інтерес відносно своєї участі в цьому процесі, запропонувавши власні 
пропозиції до перших базових законів з приватизації. Розробники цих 
законів, очевидно, не вважали за необхідне врахувати профспілкові 
пропозиції і відхилили їх, усунувши тим самим профспілки від роботи в цій 
сфері. Лише з прийняттям у 1999 р. Закону України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності», а пізніше – змін до нього – було визнано 
право профспілок представляти права та інтереси працівників «у ході 
приватизації об’єктів державної та комунальної власності, брати участь у 
роботі комісій з питань приватизації»1. 

Таким чином, в Україні на першому етапі приватизації не були досягнуті 
необхідні темпи реальних економічних перетворень. Першу Державну 
програму приватизації не було реалізовано, тому що Постанова Верховної 
Ради водночас з її схваленням заблокувала малу приватизацію. Парламент 
наклав мораторій на приватизацію невеликих державних підприємств до 
запровадження національної грошової одиниці, що практично означало її 
заборону. Через невиконання завдань дія Програми 1992 р. була продовжена 
на 1993 р. 

З 1993 р. у зв’язку зі збереженням мораторію на продаж невеликих 
підприємств процес приватизації в Україні пішов у нетрадиційному напрямі. 
На відміну від інших країн, торгівля, громадське харчування та побутове 
обслуговування опинилися поза сферою першочергової приватизації. Її 
об’єктами стали підприємства-монополісти, промислові гіганти, які 
належали до галузей, роздержавлення яких планувалося здійснювати на 
більш пізньому етапі із застосуванням приватизаційних сертифікатів, коли 
сформується необхідне ринкове середовище та інфраструктура. 
Непродуманий перехід до приватизації середніх та великих підприємств 
призвів, у свою чергу, до деформації саме механізму масової приватизації, 
заснованої на застосуванні сертифікатів. Процес приватизації на першому 
етапі проходив значною мірою з ініціативи і за умови, що їх висували 
трудові колективи (а точніше, їх керівники) без залучення вітчизняних та 
іноземних інвесторів. 

На першому етапі для прискорення процесу як платіжний засіб 
використовувалися лише приватизаційні сертифікати. Продаж акцій за гроші як 
більш тривалий процес відкладався на наступний етап. 

                                           
1 Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Ст. 397 // Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. – № 45. 
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Проте і цю модель приватизаційного процесу також не вдалося реалізувати. 
Із запланованих 8 тис. підприємств через приватизацію пройшло лише 986 або 
12%. Основною причиною була протидія міністерств і відомств, в управлінні 
яких вони перебували. Крім того, на цей процес вплинуло те, що приватизаційні 
майнові сертифікати, які існували в безготівковій формі на депозитних рахунках, 
не користувалися поки що великою популярністю в населення. За перші три 
роки приватизації лише 8,3 млн. громадян України або 16% використали 
депозитний приватизаційний рахунок і то переважно для приватизації шляхом 
викупу підприємств товариствами покупців, створених із працівників або через 
оренду з викупом1. 

Особливу роль у гальмуванні процесу зміни форм власності наприкінці цього 
етапу відіграв мораторій Верховної Ради, пов’язаний із складанням переліку 
підприємств, які не підлягали приватизації2. Ця процедура набула затяжного 
характеру і тривала 8 місяців, починаючи з липня 1994 р. 

Для виходу зі складної ситуації, що склалася з реформуванням відносин 
власності, 26 листопада і 30 грудня 1994 р. відповідно були прийняті Укази 
Президента «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання 
приватизаційних майнових сертифікатів» і «Про заходи з прискорення процесу 
малої приватизації в Україні»3. Ці Укази дали поштовх новому – ІІ етапу, етапу 
масової приватизації, який тривав з 1995 р. до 1999 р. Вони передбачали, що з 
моменту прийняття Указів договори про оренду майна об’єктів малої 
приватизації не укладаються; державна частка майна дрібних орендних 
підприємств має бути приватизована; в Україні має відбуватися в основному 
сертифікатна приватизація; приватизаційні майнові сертифікати набирали 
вигляду цінних паперів. 

Тут варто вказати, що цей етап увійшов в історію приватизації України як 
етап широкомасштабної масової зміни форм власності, переважно з 
використанням приватизаційних паперів, спрямований на залучення широких 
верств населення до придбання акцій великих і середніх підприємств, а також 
об’єктів малої приватизації. В цей період були також закладені підвалини для 
проведення індивідуальної грошової приватизації великих підприємств. 

Що стосується засобів приватизації для різних груп об’єктів державної 
власності, то це були, зокрема: викуп державного майна, зданого в оренду з 
викупом; викуп за альтернативними планами приватизації; продаж на аукціоні; 
продаж за некомерційним та комерційним конкурсом; продаж акцій відкритих 
акціонерних товариств та ін. 

У таблиці наводяться дані про приватизацію в Україні на цьому, а також 
попередньому етапах разом за зазначеними вище засобами приватизації4. 

 

                                           
1 Завершальний етап приватизації в Україні / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, 

Т.Є. Воронкова, Н.В. Терещенко. – К.: Міленіум, 2003. – С. 12. 
2 Постанова Верховної Ради України «Про вдосконалення механізму приватизації і 

посилення контролю над її проведенням» // Урядовий кур’єр. – 1994. – 11 серпня. – С. 12. 
3 Див.: Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на 

використання приватизаційних майнових сертифікатів» // Правда України. – 1994. – 9 грудня. – 
С. 3; Указ Президента України «Про заходи з прискорення процесу малої приватизації в 
Україні» // Урядовий кур’єр. – 1995. – 5 січня. – С. 11. 

4 Таблицю складено за даними: Статистичний щорічник України за 1998 рік / Держкомстат 
України. – К.: Техніка, 1999. – С. 312. 
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Таблиця 1 
Кількість приватизованих об’єктів за засобами приватизації 

 
Засоби приватизації 1992 – 1998 рр. 

Усього з них: 
Викуп товариством покупців 
Викуп державного майна, зданого в оренду з 
викупом 
Продаж акцій відкритих акціонерних товариств 
Продаж на аукціоні 
Продаж за конкурсом: 

некомерційним 
комерційним 
з відстроченням платежу 

Викуп за альтернативними планами приватизації 

61591 
25534 
12551 
9838 
7674 

 
1983 
3586 

7 
418 

 

Дані таблиці показують, що основними засобами приватизації були викуп 
товариствами покупців і викуп державного майна, зданого в оренду з 
викупом. 

Другому етапу приватизації був притаманний насправді масовий 
характер. Темпи приватизації вдалося суттєво прискорити порівняно з 
попереднім періодом. За 1995 – 1998 рр. було приватизовано майже 50 тис. 
об’єктів, у т.ч. понад 11 тис. середніх і великих підприємств. Це стало 
позитивним досягненням обраної моделі приватизації, яка передбачала 
пріоритетне використання майнових сертифікатів як засобу платежу. На 
другому етапі громадяни отримали понад 91% загальної емісії 
приватизаційних майнових сертифікатів (45,7 млн. шт.) та 30% 
компенсаційних сертифікатів на суму близько 1 млрд. грн.1 Завдяки 
сертифікатній приватизації в Україні почав функціонувати первинний ринок 
цінних паперів. Указами Президента України регламентувався обіг 
приватизаційних сертифікатів, поширювалася сфера діяльності та коло 
фінансових посередників у приватизації, спрощувався механізм її 
проведення. В ході масової приватизації у 1995 р. було сформовано потужну 
національну мережу центрів сертифікатних аукціонів у всіх регіонах 
України. На всій території країни було відкрито 27 таких центрів, активно 
функціонувало також близько 200 інвестиційних кампаній і фондів. Через 
цю систему за приватизаційні майнові сертифікати було продано понад 13 
тис. пакетів акцій 6912 підприємств України на загальну суму понад 2 
млрд. грн. Через центри сертифікатних аукціонів було вкладено понад 32 
млн. майнових сертифікатів. За весь період сертифікатної приватизації 
населення вклало в придбання акцій понад 43 млн. цінних паперів2. 

У зв’язку з тим, що сертифікатна приватизація була пов’язана з великою 
кількістю цінних паперів, розвиток первинного ринку цінних паперів, 
розбудова інфраструктури ринку отримали значний поштовх, що в 

                                           
1 Завершальний етап приватизації в Україні / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, 

Т.Є. Воронкова, Н.В. Терещенко. – К.: Міленіум, 2003. – С. 13. 
2 Ларцев В. Основные особенности этапов приватизации // Экономика Украины. – 2001. – 

№ 3. – С. 47. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 350

подальшому дало надзвичайно позитивний ефект для розбудови нової 
системи економічних відносин. Саме в період сертифікатної приватизації 
активно розвивалися біржовий та позабіржовий ринки корпоративних 
цінних паперів і вторинний ринок акцій. Завдяки створенню національної 
мережі сертифікатних аукціонів приватизація справді стала масовим 
суспільно-економічним, трансформаційним процесом. 

Сертифікатна приватизація мала на меті стрімкий перерозподіл 
суспільної власності, з чим вона загалом і впоралася. Широкі верстви 
населення ознайомилися з фінансовими інструментами і стали активними 
учасниками глобальних соціально-економічних перетворень. Були створені 
умови для формування середнього класу – запоруки успішного й 
динамічного розвитку сильної та ефективної економіки. 

Так другий етап став етапом завершення малої і сертифікатної 
приватизації.  

Для окреслення загальної картини темпів приватизації підприємств в 
Україні, розглянемо динаміку розвитку цього процесу з 1992 р. до 2000 р.1 

 
Таблиця 2 

Кількість промислових підприємств за формами власності 
(без малих підприємств) 

 
Рік 1992 1995 1998 2000 

Всього 9114 8900 9940 10502 
За формами  власності 
     державна 

 
5327 

 
3131 

 
1423 

 
1272 

     комунальна 1067 570 194 238 
    приватна - 1 95 173 
    колективна 2709 5180 8196 8771 
   власність міжнародних  
організацій та юридичних 
осіб інших держав 

 
- 

 
18 

 
32 

 
48 

 

Дані таблиці підтверджують, що процес приватизації невпинно набирав 
силу, особливо протягом другого етапу у ІІ пол. 90-х років. 

Сертифікатна приватизація в основному виконала свої основні завдання: 
сприяла виведенню підприємств з-під неефективного адміністративного 
управління, забезпеченню рівних стартових можливостей і соціальної 
справедливості при реформуванні економіки. На нашу думку, сертифікатна 
приватизація виконала й політичну місію: вона сприяла формуванню у 
масовій свідомості ринкової ідеології. 

Але, на жаль, процес сертифікатної приватизації не завершився появою 
нового реального власника. Участь мільйонів громадян у процесі 
роздержавлення призвела до утворення маси дрібних акціонерів і 
здебільшого до концентрації управління в руках колишніх директорів. Це в 
подальшому не дало змоги здійснити ефективний перерозподіл державної 
власності й привести до влади через приватизацію досвідчених фахівців. 

                                           
1 Таблицю складено за даними: Статистичний щорічник України за 2000 рік / Державний 

комітет статистики України. – К.: Техніка, 2000. – С. 293. 
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Таким чином, сертифікатна приватизація не розв’язала й проблеми 
інвестицій: новий власник не мав достатніх ресурсів для забезпечення 
оновлення застарілих основних виробничих фондів, створення умов для 
впровадження інновацій у виробництво. У ході сертифікатної приватизації 
не було реалізовано програми піднесення реального сектору економіки та 
підвищення життєвого рівня широких верств населення. 

Зазначимо, що історична особливість України в проведенні приватизації 
– велика роль Державних програм приватизації в реалізації політики 
реформування власності. На них лягло й основне навантаження з 
удосконалення законодавства. На відміну від інших країн, у яких подібні 
програми відігравали обмежену роль планового завдання щодо обсягів 
приватизації на поточний період, в Україні саме Програми стали визначати 
концептуальні підходи до проведення реформи власності на тому чи іншому 
етапі. Недарма з 1997 р. Програми набули статусу закону, після прийняття 
якого вносилися відповідні зміни до всього приватизаційного законодавства. 
Практично історію і зміни в моделі української приватизації можна вивчати 
за Державними програмами приватизації. 

Державна програма приватизації на 1997 р., незважаючи на те, що вона 
була введена в дію майже з піврічним запізненням Законом України від 3 
червня 1997 р., стала першою Програмою приватизації, що отримала статус 
Закону України1, що було свідченням зміцнення реформаторських сил. 
Наступна державна програма приватизації на 1998 р. була введена в дію 
Законом України від 12 лютого 1998 р.2 Але потім Верховна Рада чотирма 
спробами не змогла прийняти законопроект «Про державну програму 
приватизації на 1999 рік». Приватизаційні завдання були визначені Указом 
Президента України. 

Таким чином, доленосним для української приватизації став Указ 
Президента «Про невідкладні заходи по прискоренню приватизації майна в 
Україні» від 29 грудня 1999 р., який був виданий, як відзначалося в 
преамбулі, з метою сприяння здійсненню економічних реформ шляхом 
прискорення процесу приватизації майна та подальшого розвитку фондового 
ринку3. Цей Указ визначав пріоритети діяльності Кабінету Міністрів 
України і Фонду державного майна України по приватизації державного 
майна у 2000 – 2002 рр. та заклав основи Державної програми приватизації 
на 2000 – 2002 рр. 

З прийняттям Закону України «Про Державну програму приватизації» від 
18 травня 2000 р., яким було визначено нову програму приватизації на 
наступні три роки, розпочався новий, третій етап – етап переважно 
індивідуальної грошової приватизації, який тривав з 2000 до 2002 р. 

                                           
1 Див.: Закон України «Про державну програму приватизації на 1997 рік» Ст. 196 

//Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 30. 
2 Див.: Закон України «Про державну програму приватизації на 1998 рік» Ст. 222 

//Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 33. 
3 Див.: Указ Президента України «Про невідкладні заходи по прискоренню приватизації 

майна в Україні» Ст.2595 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 52. 
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На цьому етапі ідеологія  індивідуальної грошової приватизації знайшла 
своє втілення в конкретних приватизаційних механізмах. Державна програма 
приватизації на 2000 – 2002 рр. мала чітко висвітлені та обґрунтовані цілі, 
пріоритети, завдання й способи приватизації державного майна. Програма 
зосередила пріоритети і завдання приватизації на трьох основних напрямах: 
створення умов для приватних власників, які мають довгострокові інтереси в 
Україні, у т.ч. і для інвесторів на міжнародних ринках; сприяння 
підвищенню ефективності діяльності підприємств та створення 
конкурентного середовища; сприяння залученню коштів до Держбюджету 
України. 

Програма орієнтувала на проведення заходів щодо підвищення 
інвестиційної привабливості об’єктів приватизації, оскільки вперше 
виставлялися на продаж за реальні гроші контрольні пакети акцій 
стратегічно-важливих державних підприємств і природних монополій, у 
першу чергу об’єктів металургії, електроенергетики, машинобудування, 
хімічної галузі та телекомунікацій. 

Застосування за програмою переважно індивідуального підходу до 
приватизації об’єктів зумовило їх відносно невелику кількість. Тому 
особливу увагу було приділено досягненню достатньої глибини 
приватизації, включаючи об’єкти, продаж яких розпочався в попередні роки. 

З метою недопущення до участі у конкурсах тіньового капіталу, 
акумульованого в офшорних зонах, і для залучення реального інвестора, 
який би не ставив за мету спекуляцію приватизованим майном, було 
запроваджене поняття «промисловий інвестор», котрий був зацікавлений у 
збереженні частки підприємства на ринку його основного продукту. При 
приватизації стратегічних підприємств і підприємств-монополістів 
покупцями не могли виступати фінансові посередники, а також компанії, 
зареєстровані в офшорних зонах. Ця вимога не була випадковою, адже 
відомо, що за попередні роки значну кількість переможців на конкурсах 
становили саме офшорні компанії, які спрямовували фінансові потоки з 
приватизованих підприємств не на інвестування, а на рахунки офшорних 
банків. 

Вже у 2000 р. пройшла грошова приватизація великих промислових 
об’єктів, яка дала найбільш значні надходження до державного бюджету. 
Перше з таких надходжень надійшло від продажу на біржі 9%-го пакету 
акцій ВАТ «Запоріжсталь», за який було сплачено 91 млн. грн. Найбільш 
значним за всю історію приватизації став продаж 30%-го пакету акцій 
Миколаївського глиноземного заводу, який дав до бюджету рекордну суму в 
547,2 млн. грн.1 

Наочним прикладом індивідуального підходу до продажу великих 
підприємств у зазначений період став прийнятий Верховною Радою Закон «Про 
особливості приватизації пакету акцій, що належать державі в уставному фонді 
ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча». Відповідно до цього 
документа ЗАТ «Ілліч-Сталь» були надані пріоритетні права на придбання 50%-

                                           
1 Заплатинский В. Особенности приватизации на Украине // Проблемы теории и практики 

управления. – 2002. – № 4. – С. 64. 
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го пакету акцій за ринковою вартістю1. Головними аргументами такого рішення 
стали гарні показники роботи підприємства, авторитет його директора, а також 
усунення можливості виникнення конфлікту на комбінаті та погіршення 
виробничих показників у випадку купівлі державної долі інвестором, який не 
захотів би шукати контакт з колективом. 

Разом з тим прийняття наведеного вище закону створило небажаний 
прецедент втручання органу законодавчої влади в приватизацію, тому що були 
порушені заявлені принципи конкурентного змагання. 

Існували також і інші труднощі. Так, наприклад, перші кроки в приватизації 
енергосектору в Україні показали неефективність приватизації енергокомпаній 
шляхом продажу невеликих пакетів акцій на некомерційних конкурсах. У 
зв’язку з цим були прийняті рішення спрямувати зусилля на залучення 
стратегічних інвесторів. 

Внаслідок спільних зусиль Кабінету Міністрів та Фонду держмайна України 
контрольні пакети акцій шести енергокомпаній були продані іноземним 
компаніям. Жоден з вітчизняних покупців був не в змозі виконати умови 
конкурсу. 

Таким чином, приватизація обленерго показала, що конкуренції між 
національним та іноземним капіталом на приватизаційному ринку України поки 
що не існує. До того ж виявилося, що в Україні не існує легального 
національного капіталу в таких об’ємах як іноземного. Виникла реальна загроза, 
що промислові гіганти України, зокрема енергетика, можуть перейти під 
контроль іноземного капіталу. 

Українська приватизація зіграла і значну фіскальну роль. Загалом за 1992 – 
2002 рр. до Державного бюджету було перераховано близько 6 млрд. грн.2 

 
Таблиця 3 

Динаміка надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації 
державного майна 

 

Роки 
Обсяги 

надходжень 
(млн. грн.) 1992 - 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Всього 

План 500,0 1040,0 800,0 2575,0 5697,0 5585,0 16197,0 

Факт 147,2 360,8 694,6 2075,5 2132,0 576,4 5986,5 

Відсоток 
виконання 29,4 34,7 86,8 80,6 37,4 10,3 40,0 

                                           
1 Закон України «Про особливості приватизації пакету акцій, що належать державі в 

уставному фонді ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» Ст. 450 // Відомості 
Верховної Ради України. – 2000. – № 51-52. 

2 Таблицю складено за даними: Державний комітет статистики України / 
http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Дані таблиці демонструють, що найбільш значущі грошові надходження 
від приватизації були саме в період дії Державної програми приватизації 
2000 – 2002 рр., коли остаточно було завершено паперову сертифікатну 
приватизацію. 

Аналізуючи підсумки та значення Державної програми приватизації 2000 
– 2002 рр., варто зазначити, що вона мала як певні досягнення, так і 
прорахунки. З прийняттям цієї Програми розпочався дійсно індивідуальний 
етап приватизації з формуванням ринкового попиту на об’єкти приватизації, 
поглибленням процесів публічності і прозорості проведення 
приватизаційних процедур. Позитивну роль у цей час відігравала і 
стабільність приватизаційного законодавства. Але приватизаційний 
механізм, закладений у програму, не зміг забезпечити масштабної 
приватизації в стратегічних галузях, що проявилось у зниженні темпів 
приватизації, поширенні «тіньової» зміни форми власності, значних обсягах 
недоприватизованих об’єктів, численних судових процесах, які оскаржували 
рішення Фонду держмайна щодо відбору переможця. 

Але незважаючи на це на третьому етапі зберігалася позитивна динаміка 
збільшення кількості приватних та колективних підприємств, про що 
свідчать дані таблиці1. 

 
Таблиця 4 

Динаміка зміни форм власності в Україні у 2000 – 2003 рр. 
 

За формами власності  
До приватизації Після приватизації 

Роки Всього Державна Комунальна Приватна Колективна 

Власність 
міжнародних 
організацій 
та юридич-
них осіб 
інших 
держав 

2000 5247 1628 3619 3101 2142 4 
2001 6059 1579 4480 3577 2479 3 
2002 6166 1473 4693 3679 2478 9 
2003 6546 1405 5141 4029 2512 5 

 
Одним із важливих етапів українського законотворення в сфері 

приватизації став 2003 р., коли з 1 січня вступив у силу Господарський 
кодекс України, що обумовило необхідність гармонізації діючого 
законодавства з його положеннями. Відповідно до ст.10 Кодексу, одним із 
основних напрямів державної економічної політики є «політика 
інституціональних перетворень, яка спрямована на формування раціональної 
багатоукладної економічної системи шляхом трансформації відносин 
власності…»2 Господарський кодекс України виступив гарантом прав 
власності в процесі приватизації. 

                                           
1 Таблицю складено за даними: Державний комітет статистики України / 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 
2 Господарський кодекс України Ст. 462 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 1. 
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У 2003 – 2006 рр. приватизація в Україні здійснювалася також на основі 
положень Державної програми приватизації на 2000 – 2002 рр., затвердженої 
Законом України. 

Спроби Фонду держмайна України провести через Кабінет Міністрів та 
Верховну Раду України проекти Державної програми приватизації спочатку 
на період 2003 – 2008 рр., а потім 2004 – 2006 рр., не мали успіху. 
Відповідно до норми, закладеної у Державній програмі приватизації на 2000 
– 2002 рр., її положення залишалися в силі до прийняття нової програми. І 
хоч це спрацювало на продовження процесів приватизації, подальший 
розвиток їх законодавчого врегулювання був загальмований, що, безумовно, 
впливало на ефективність здійснення економічних реформ у країні. 

Нездатність вітчизняного політикуму прийти до консенсусу з цього 
найважливішого для суспільства питання, як і нездатність влади вплинути на 
процес прийняття відповідної програми дій, свідчили про ступінь незрілості 
національної еліти, яка формувала суспільну свідомість, і системи державної 
влади, яка мала забезпечити умови для конструктивних стосунків усіх 
органів влади, що формували державну політику. 

Підводячи підсумки, ми схильні стверджувати, що Україна на початку 
1990-х рр.. мала об’єктивно досить складні стартові умови для проведення 
приватизації. Країна приступила до економічних реформ одночасно з 
відродженням національної державності, що призвело до відволікання 
зусиль суспільства на вирішення завдань у цій сфері. Крім цього, розвиток 
реформ збігся з початком глибокої економічної кризи і супроводжувався 
досить сильним політичним опором. 

Тут варто вказати, що вибір початкової моделі приватизації відбувався в 
умовах номенклатурної тіньової приватизації, нейтралізувати негативні 
наслідки якої не давала змоги несформованість державних та суспільних 
інститутів. Тут ми згодні з відомим економістом О. Пасхавером у тому, що 
деформації у розвитку приватного капіталу були обумовлені особливостями 
розвитку системи державного управління України та роллю нової 
бюрократії. Нова державна машина формувалася не як знаряддя влади 
суспільства, а як зосередження економічної влади1. Інтересам же бюрократії 
відповідала непрозорість і неконкурентність приватизації. Нова роль 
пострадянської бюрократії в Україні, її можливості регулювати процес 
створення і функціонування приватного капіталу в своїх вузькокорисних 
інтересах, поза демократичним суспільним контролем призвели до багатьох 
негативних наслідків української приватизації. 

Треба підкреслити, що в процесі приватизації обрана спочатку модель 
постійно деформувалась, і все ж вона уможливила забезпечення достатньої 
суспільної підтримки для проведення приватизації в ситуації, коли не було 
суспільного консенсусу з приводу самої необхідності і спрямованості 
ринкової трансформації економіки в умовах домінування 
антиреформаторських сил у парламенті. І все ж незважаючи на всі 

                                           
1 Пасхавер О.Й. Перспективи приватного підприємництва в Україні: приватизація і 

зростання нового капіталу // Економіка України. – 2000. – № 4. – С. 33. 
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деформації початкової моделі приватизації, політичну боротьбу навколо 
цього процесу, яка неодноразово призводила до його уповільнення і навіть 
призупинення, можна стверджувати, що приватизація себе виправдала. В 
історично найкоротший термін недержавний сектор здобув цілком порівняне 
з державним сектором місце в економіці, що стало ключовою передумовою 
незворотності соціально-політичних та економічних змін. 

З цієї точки зору ми маємо підстави стверджувати, що основна політична 
мета приватизації, яка полягала у забезпеченні економічних гарантій від 
повернення до старого адміністративно-командного типу економіки була 
досягнута. 

Водночас слід звернути увагу на те, що, як показала історія української 
приватизації, її роль у трансформаційних процесах явно переоцінювалась. 
Занадто високими були очікування впливу приватизації на становлення 
нової ефективної економіки, автоматичне проведення її структурної 
перебудови, виникнення ефективного власника, великі грошові надходження 
тощо. 

Тут варто вказати, що приватизація не зовсім виправдала сподівань 
суспільства, оскільки не забезпечила створення розвинених конкурентних 
ринків, не призвела до кардинальних змін в економічній поведінці власників, 
не запобігла подальшому погіршенню становища української економіки. 
Можна сказати, що це була плата за політизацію процесу, за проведення 
швидкої приватизації в країні практично без приватного капіталу, за 
тотальне домінування у приватизаційному процесі корумпованої бюрократії. 
Як наслідок, в Україні розпочався процес формування т.зв. бюрократичного 
капіталізму. 

Зазначимо, що в 2003 – 2004 рр. приватизація в Україні втратила темп і 
поступово почала втрачати реформаторський потенціал. В країні була 
відсутня офіційно визнана стратегія реформування відносин власності. На 
цьому фоні політика приватизації почала втрачати свою стратегічну 
спрямованість і поступово перетворилась на окремі акції з продажу 
конкретних об’єктів. Все це не могло не позначитися на якості, темпах і 
глибині ринкових перетворень загалом і на процесах зміни форм власності 
зокрема. 

Приватизаційний процес в Україні вступив у нову фазу, коли масова 
приватизація майже завершилася й очікується, що зміна власності досягне 
стратегічних підприємств, великих господарських комплексів та природних 
монополій, тому законодавче забезпечення нової програми приватизації має 
усунути недоліки та прорахунки попередніх років і насправді створити 
умови для забезпечення прозорої діяльності власників, які спроможні 
ефективно керувати підприємствами в конкурентних умовах. 
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УКРАЇНСЬКЕ ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО  
У ДОСЛІДЖЕННЯХ УЧЕНИХ  

XX СТОЛІТТЯ 
 

У статті робиться спроба підсумувати наукові знання про звичаєве 
право українського народу за дослідженнями учених XX ст. 

 
Дослідження звичаєвого права українського народу, успішно 

започатковані в XIX – початку XX ст., у радянський період були 
призупинені. Сьогодні вивчення гендерних аспектів традиційної культури 
українців переживає нове піднесення, але цей напрям ще не здобув 
належного визнання в академічній науці. Це зумовлено недостатньою 
обґрунтованістю залучення категорій ґендеру в етнологічну науку та 
потребою адаптації відповідних теорій, методів, термінології. 

Зміни, які відбуваються в Українській державі, впливають на суспільно-
політичну, соціально-економічну, науково-освітню сфери життя суспільства. 
Інтенсифікація наукової співпраці з зарубіжними вченими сприяє 
поширенню й розвитку в нашій країні нового наукового напряму – гендерних 
досліджень, у рамках яких вивчаються не тільки питання стосунків чоловіків 
і жінок на рівні суспільства, а й у родині, особистому житті, у правничих, 
економічних, політичних сферах. До недавнього часу ґендерні дослідження 
розвивались у вітчизняній науці як міждисциплінарна сфера знання. В 
останні роки гендерна проблематика починає зосереджуватися й розвиватися 
в окремих наукових дисциплінах: соціології, історії, етнології, 
юриспруденції, культурології, лінгвістиці і психології. 

Але варто зазначити, що ще на початку XX ст. вчені цікавилися 
відповідною проблематикою. На зламі століть плідно працював відомий 
історик, згодом перший голова Комісії для виучування звичаєвого права 
УАН О. І. Левицький, який завдяки своїм працям на межі історії, етнографії і 
правознавства був, мабуть, найавторитетнішим вітчизняним фахівцем у 
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галузі звичаєвого права1. Дослідження "Обычныя формы заключенія браковъ 
въ южной Руси въ 16 и 17 ст." що побачило світ у 1900 р. не втрачає своєї 
актуальності і в наш час. Автор детально описав і проаналізував архаїчні 
шлюби різних племен тогочасного Подніпров’я. О. Левицький розглядає 
унікальний випадок можливого укладання шлюбної угоди, коли дівчина мала 
право визволяти засудженого на смерть злочинця від виконання вироку, але з 
тією умовою, що злочинець повинен з нею одружитися. "В суспільстві, 
зазначав вчений, - існувало таке загальне припущення, що тільки той 
байдуже ставився до своєї честі, у кого вона була не бездоганна. Тому 
українські суди часто увільняли злочинців від смертельної кари, калічення і 
інших жорстоких кар, бо помилуваний все одно не залишався безкарним і до 
смерті мав на собі тавро безчестя, терпів обмеження в горожанських правах, 
та ще й дітям передавав цю сумну спадщину, бо Магдебурзьке право 
навчало, що "соромота батьків переходить і на дітей до третього коліна"2. 

В Австро-Угорщині вчені теж здійснювали певні дослідження в царині 
звичаєвого права. С.С. Дністрянський присвятив цій проблематиці роботу 
"Звичаєве право та соціальні зв'язки", що була видана у 1902 р.3 Автор 
зазначає, що галицьке село складалося з кількох конфесійних общин-громад, 
усередині яких існували свої власні звичаєві норми. На чолі кожної громади 
стояв священнослужитель – священик, ксьонз, равин. Роль особи 
священнослужителя у звичаєвому праві українців досі недооцінювалася. 
Священик був не лише особою, що здійснювала обрядово-сакральні та 
освітянські функції, а й юридичні. Особливо значна роль священика в сфері 
сімейного звичаєвого права. На відміну від багатьох регіонів "великої 
України", в Галичині у ХІХ ст. вінчання було вже обов'язковою нормою 
сімейного звичаєвого права, що закріплювалося офіційним законодавством. 
Процедура розлучення була спрямована на збереження подружжя. Так, про 
намір розлучення необхідно було заявити священикові місцевої церкви, який 
повинен був вжити заходів для збереження сім'ї. Якщо священикові це не 
вдавалося, він видавав довідку, про те, що ці особи незважаючи на потрійне 
попередження все ж таки бажають розлучитися. Довідка подавалася до суду, 
який і проводив розлучення, фіксуючи це в судових актах. Соціальна 
структура галицького села була складною. Кожна конфесійна громада, 
маючи свої власні норми і звичаї, мала узгоджувати, пристосовувати і 
видозмінювати їх відповідно до норм і звичаїв іншої релігійної громади, а всі 
разом вони мали перебувати в звичаєво-правовому полі територіальної 
громади. Невідповідність норм звичаєвого права офіційному породжувала 
конфліктні ситуації, а оскільки носіями останнього були іноетнічні елементи, 
то ці конфлікти завжди мали чітко виражений характер міжетнічної 
ворожнечі4. 

                                           
1 Москович Л.Г. Вклад О.І. Левицького у вивчення звичаєвого права на Україні // 

Історіографічні дослідження в УРСР. – К., 1972. – Вип. 5. – С. 92-106. 
2 Левицкій О. Обычныя формы заключенія браковъ въ южной Руси въ 16 и 17 ст. // Кіевская 

старина. – 1900. – Январь. – С. 1-15. 
3 Дністрянський С.С. Звичаєве право та соціальні зв'язки. – Львів, 1902. – С. 40.  
4 Там само. – С. 43. 
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П.Литвинова-Бартош у роботі "Весільні обряди і звичаї у Чернігівщині" 
(1906), розглянула й описала структуру весілля, що дає змогу простежити 
роль усіх дійових осіб, зокрема батька. На цьому етапі чоловіки умовлялися, 
які і кому мають бути подарунки, хто платитиме за музики та за вінчання, 
який посаг дають за молодою або яке забезпечення буде їй від молодого. 
Загалом усі дії, пов'язані з матеріальною стороною весілля, контролювалися 
чоловіками. Адже невиконання шлюбних угод спричиняли юридичну 
відповідальність і вона покладалася на господаря, оскільки неодружена 
молодь до шлюбу не мала господарської самостійності. Щоправда, на 
сватанні угода тільки укладалася, а вступала в дію лише на третьому етапі 
шлюбно-весільного договірно-зобов'язального процесу1. Дослідниця вперше 
використала термін домогосподар на означення ролі чоловіка у звичаєво-
правових стосунках. 

Продовжував плідно працювати О.І.Левицький. Цікавою є стаття 
дослідника "Невінчані шлюби на Україні в 16 – 17 ст." В ній учений аналізує 
виникнення необхідності вінчання в шлюбній обрядовості, відзначаючи той 
факт, що воно прийшло в Україну з Візантії після хрещення Русі. Автор 
також наводить причини, що призвели до узаконення вінчання: "З погляду 
церковних канонів, такі шлюби мусіли здаватися беззаконними, але простий 
люд, а почасти й вищі верстви тодішнього українського суспільства не 
вважали їх за такі. Тут зіткнулися два різні погляди на шлюб і форму його 
здійснення; церква розуміла його за "таїнство" й єдиною законною формою 
здійснення його почитала вінчання, а звичаєве народне право віками 
виробило свій погляд на шлюб, як на вільну угоду, яку чоловік та жінка по 
своїй власній охоті замикають, а коли хочуть, то й ламають; а щоб ся угода 
усіма вважалась за чесний шлюб, треба було прилюдно ставити законні 
звичаї"2. Отже, в ХVI-XVII ст. у розумінні не тільки простих людей, а навіть 
і самого духовенства, церковне вінчання саме по собі, без виконання 
весільного обряду не мало в шлюбі вирішального значення. Воно виконувало 
роль лише релігійного акту і не було фактом дійсного одруження, яким 
виступало, власне, весілля. Результатом же всіх настанов обов'язковості 
вінчання стало те, що в Україні почали вінчатися в один день з весіллям. Це 
залишається актуальним і до сьогодні3. В актових матеріалах вчений виявив 
таку стародавню форму шлюбу, яка в XVI ст. в Україні була уже 
анахронізмом, – т.зв. "змова малолітніх". За цим звичаєм самі батьки сватали 
своїх малолітніх дочок і синів, закріплюючи це відповідною угодою, 
насамперед домовляючись про час весілля. Невигідність такого шлюбу 
особливо яскраво було видно тоді, коли дівчина чи хлопець були сиротами, і 
їхнім майном розпоряджались опікуни, намагаючись захопити і привласнити 
майно малолітніх. Вивчаючи матеріали про "змову малолітніх", вчений 
робить висновок, що українську дівчину силою ніхто не міг видати заміж, 

                                           
1 Литвинова-Бартош П. Весільні обряди і звичаї у с. Землянці, в Чернігівщині // Матеріали 

до українсько-руської етнології. – Львів, 1906. – Т. ІІІ. – С. 70-173. 
2 Левицький О.І. Невінчані шлюби на Україні в XVI – XVII ст. // Записки Українського 

наукового товариства в Києві. – К., 1908. – Кн.3. – С. 98. 
3 Там само. – С. 107. 
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без її волі, хоча вона мала рахуватися з думкою батьків чи опікунів, щоб не 
зганьбити честь свого роду, а також одержати належне їй майно. Свобода 
молодих у виборі як чоловіка, так і дружини були суттєвою умовою 
шлюбного права1. "Слов'яни, виявляючи свою правосвідомість переважно у 
формі звичаю, цінували його, охороняли його від чужих впливів, і, 
керуючись тривалий час звичаєвим правом, розвинули це право у такій 
повноті і визначеності, що вивчення його дає багатий матеріал для науки 
права взагалі і руського зокрема". Це ставлення до звичаєвого права 
пояснювалося як "національна особливість слов'янського права"2.  

Після повалення самодержавства дослідження звичаєвого права були 
пов'язані з діяльністю Української академії наук. При Відділі соціальних 
наук створили Комісію для виучування звичаєвого права України (1919 р.). 
Планом діяльності Комісії передбачалося підготувати бібліографію праць з 
питань звичаєвого права, створити бібліотеку відповідної літератури, 
налагодити мережу наукових зв'язків, розробити анкету для збирання 
матеріалів звичаєвого права. Впродовж усього часу існування Комісії в ній 
працювало багато дослідників, але: "загальне політичне становище та 
обставини громадського життя, що не давали змоги вести наукову працю 
певним шляхом протягом всього року, відбилися і на діяльності комісії та й 
не дали змоги здійснити бажаним способом увесь той план, про який було 
згадано з початку року"3. 

Незважаючи на всі організаційні ускладнення, творча робота Комісії 
тривала. Так, М.Сікорський у своїй праці "До питання про програму для 
збирання матеріялів з народнього карного права" зупиняється на багатьох 
актуальних теоретичних питаннях, зокрема, на понятті народної 
правосвідомості. Під народною правосвідомістю він розуміє світогляд 
народу, його погляди на поведінку, злочин, кару. Цілком слушною є його 
думка про те, що народна правосвідомість значно ширша від поняття 
"звичаєве право". "Певна річ, – пише він, – звичаєве право є теж народня 
правосвідомість, але не всяка народна правосвідомість є й звичаєве право. 
Народня правосвідомість тоді визнається за право звичаєве, коли разом з тим 
є й масове її виконання". Питання народної правосвідомості і в наш час досі 
чекають на свого дослідника4. 

М.Товстолісу належить кілька наукових розвідок, зокрема про спільну 
власність5, про знахідку6, а також про розуміння застави в звичаєвому праві 

                                           
1 Там само. – С. 584. 
2 Илларионов Н.С. Очерк отношений обычного права к законодательствам // Харьковский 

сборник. – Харьков, 1894. – Вып. 8. – С. 10. 
3 Звідомлення про діяльність Української академії наук у Києві до 1 січня 1920 р. – К., 1920. 

– С. 61. 
4 Сікорський М. До питання про програму для збирання матеріялів з народнього карного 

права // Праці Комісії для виучування звичаєвого права України. – К., 1928. – Вип. 3. – С. 13-24. 
5 Товстоліс М. Спільна власність за звичаєвим правом України. – Праці Комісії для 

виучування звичаєвого права України. – К., 1928. – Вип. 2. – С. 24.  
6 Товстоліс М. Про знахідку за звичаєвим правом України // Праці комісії для виучування 

звичаєвого права України. – К., 1928. – Вип. 2. – С. 25-39. 
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українців1. Дослідник ототожнює українське право з російським, 
розглядаючи в одній сукупності "Руську Правду", "Литовський Статут", 
"Права, по которим судиться...", з одного боку, а з іншого, російські джерела 
– Псковську й Новгородську Судну Грамоти, юридичні акти. Це дивно з 
погляду інституту власності, який в українців і росіян був принципово 
інакшим.  

Одним із найталановитіших дослідників "Комісії" був юрист та етнограф 
В.Камінський, який цікавився співвіднесенням офіційного і звичаєвого 
права, вивчав саму можливість кодифікації звичаєвого права. Він дійшов 
висновку, що ця робота є дуже складна, оскільки звичаєве право – "це 
безмежно гнучке джерело права, що непомітно та невпинно міняється в 
зв'язку з об'єктивними умовами, які й собі міняються непомітно та 
невпинно"2. Вчений демонструє бачення звичаю не як норми, а як моделі 
поведінки. Досліджуючи тогочасну ситуацію в дорадянському українському 
селі, він зазначав, що кожний судовий діяч знає, як важко встановити точні 
межі звичаю: "Звичайно, в таких випадках закон приписує, нехай ті сторони, 
котрі посилаються на місцевий звичай, що його суд не знає, доведуть, що він 
справді існує в житті. Але якими засобами це доводити? Чи свідченнями 
місцевих знавців звичаєвого права? Чи навіть свідків? Чи вироками місцевих 
суддів, де певний звичай здійснюється? … Нарешті, чим повинен керуватися 
суд, коли знавці оповідають за місцевий звичай не тільки по різному, ба 
навіть один одному суперечать? Де та в чому шукати вихода з такого 
становища?" В.Камінський заперечує те, що звичай можна зафіксувати раз і 
назавжди, і дотримуватися його в судових рішеннях. Висновки вченого, 
базовані на практичному досвіді, приводять до висновку не лише про 
недоцільність, а й неможливість застосування нормативно-догматичного 
підходу до вивчення явищ звичаєвого права3. Не менш цікаві його праці про 
розподіл двору та його майна у Дубенському повіті на Волині та про 
звичаєво-спадкові норми селянства у Вінницькому повіті на Поділлі, де 
автор детально проаналізував рішення волосних судів вказаних регіонів і на 
їх основі виявив закономірності процесу розподілу двору і спадкування. 
Деякі аспекти, зокрема порядок спадкування синами, виявляє дуже сталі 
закономірності. Що стосується інших, то звичаєво-правова система не 
демонструє однозначності – спадкування позашлюбними дітьми, 
приймаками, пасинками, а деякі справи про спадкування, хоч і мають певну 
сталість у вирішенні – успадкування дочками поряд з синами, успадкування 
матір'ю-вдовою, проте мають і численні варіації4.  

Цінним є науковий доробок Є.Єзерського. За його спостереженням, у 
звичаєвому праві: "перевагу дають писаній умові, коли її посвідчить місцева 

                                           
1 Товстоліс М. Розуміння застави в звичаєвому праві України // Праці комісії для 

виучування звичаєвого права України. – К., 1928. – Вип. 2. – С. 44. 
2 Камінський В. Спроба кодифікації звичаєвого права України // Праці Комісії для 

виучування звичаєвого права України. – К., 1925. – Вип. 1. – С. 28. 
3 Там само. – С. 32. 
4 Камінський В. Розподіл двору та його майна у Дубенському повіті на Волині (На підставі 

дослідів протягом 1919-1920 р. З додатком мапи Дубен) // Праці Комісії для виучування 
звичаєвого права України. – К., 1928. – Вип. 2. – С. 156. 
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влада, незалежно від того, чи закон надає цій владі право свідчити які-небудь 
умови взагалі. Як передреволюційного часу "старості й писареві" звичай 
надавав функцію нотаря, так і тепер, за звичаєм, заступаючи "старосту й 
писаря", революційна влада часто густо підписами та притисненою печаткою 
посвідчує всякі умови"1. У статті "Вплив звичаю на судову практику" автор 
торкається питання співвідношення офіційного права і звичаєвого. 
Земельний кодекс УРСР щодо поділу власності між господарем і різного 
виду приймаками (зокрема, годованцями, вихованцями і навіть робітниками) 
дотримувався архаїчного звичаю, базованого на "трудовому принципі", за 
яким приймаки мали право на землю, на якій працювали. Однак нове 
радянське законодавство не визначило терміни, за яких приймак може 
позиватися до суду, був порушений звичаєво-правовий принцип "давності". 
Приймаки, прослуживши кілька місяців, вимагали відсудити їм землю, 
господарчі будівлі, худобу відповідно до закону. Є.Єзерський пропонував 
внести в закон поправку щодо принципу давності, аби уникнути 
зловживань2. Підводячи підсумки, Є.Єзерський пише: "Здається ми не 
помилимося, коли скажемо, що в одних випадках чинний закон звичаєві 
суперечить, а в інших з ним збігається. Не вважаючи на це, звичай, навіть 
законові суперечливий, усе ж застосовується не тільки в повсякденному 
житті, але й тоді, коли установлюють права. Його застосовують як суд, так і 
сторони, що до суду вдаються. Договори, складено їх нотаріяльним, чи 
хатнім порядком, чи усно, однаково засновані на звичаї"3. 

Б.О.Язловський своїм завданням ставив розгляд питання співвідношення 
звичаєвого права з офіційним. Дослідник демонструє досить прогресивний, 
як на той час, підхід до вивчення народного звичаю. Він проголошує: 
"виучуючи звичаєве право, правникові, що звик до критично - творчої догми, 
не можна користуватися її засобами… догматика, як метода не адекватна 
предметові нашого досліду – звичаєвому родинному праву … Для звичаєвого 
права не досить критично утворити об'єктивний зміст норми правопорядку в 
його відповідній частині; це не буде норма звичаєвого права, бо їй 
бракуватиме факту вживання, здійснення, як онтологічного моменту 
всенької звичаєво-правної норми"4. В дослідженні трапляються приклади 
гнучкості звичаю: "Діти підпадають під його (тобто батька) владу геть аж до 
того часу коли вони заснують самостійне господарство. Але є приклади 
іншого – й вони трапляються частенько – коли син живе нарізно, проте 
перебуває під батьковою владою..."5 В своїй праці "Репрезантивна метода та 
студії над звичаєвим правом" Б.Язловський глибоко проаналізував вивчення 
звичаєвого права у роботах німецьких, французьких, англійських науковців, 

                                           
1 Єзерський Є. Вплив звичаю на судову практику // Праці комісії для виучування звичаєвого 

права України. – К., 1928. – Вип. 2. – С. 231. 
2 Там само. – С. 262. 
3 Єзерський Є. Про виділи приймаків за вироками Земельних судових комісій Київщини // 

Праці Комісії для виучування звичаєвого права України. – К., 1925. – Вип. 1. – С. 18-31. 
4 Язловський Б. Репрезентативна метода та студії над звичаєвим правом // Праці Комісії для 

виучування звичаєвого права України. – К., 1928. – Вип. 2. 
5 Язловський Б. О. Сьогочасне родинне звичаєве право с. Павлівки // Праці Комісії для 

виучування звичаєвого права України. – К., 1925. – Вип. 1. – С. 23. 
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а також розглянув українську спадщину в галузі вивчення звичаєвого права. 
Автор вважає, що вибіркове вивчення тих чи інших звичаїв є цілком 
виправдане, погоджується з тим, що "збирати та виучувати звичаї, треба 
репрезентативно". Критично висловлюється щодо історичної школи, яка 
будувала свої концепції звичаєвого права на теорії ідеального "народного 
духу"1. 

Цікаво трактував значення звичаєвого права в праці "Три ступені 
правоутворення" А.Кристер. Автор намагався дослідити питання 
походження права яке пов'язане зі значенням звичаю і визначити етапи його 
становлення, тому розглядав цю проблему у зв'язку з "моментом 
обов'язковості". "Юридична обов'язковість, – пише він, – це найбільш 
своєрідне юридичне поняття; деяку аналогію йому ми зустрічаємо в логіці та 
математиці. Вона коріниться у внутрішній самозаконності правних норм; оці 
норми претендують на значіння обов'язкових правил через те, що вони, як 
наказ, встановлені незалежно від психологічного моменту визнаних взагалі 
або визнаний через ті чи інші підстави. Проте, в тій чи іншій формі 
мотивування цієї обов'язковості завсіди є"2. Автор стверджує, що відмова від 
Литовського статуту не означала вилучення його з правової дійсності, норми 
статуту продовжували діяти як звичаєві. У праці "Спадкування за звичаєвим 
правом у Кролевецькому повіті на Чернігівщині" дослідник висловлює тезу: 
"Загальний закон у царині селянського спадкування чинності не мав"3. На 
думку А.Е. Кристера, "поруч закона існує собі й розвивається так зване 
неписане право. Воно, писане право отеє, ніколи не потрапить охопити усієї 
різноманітності та всенького багатства звичаєвих стосунків. Закон завсіди 
залишає місце для звичаєвого права, бо хоч формальні переваги закону, 
новітня наука про законодавчу політику та техніку добре витолковує, та 
остільки ж певно встановлено й те, що творча сила в законодавстві багато 
слабша, як порівняти її до сили звичаєвого права. Мало не завсіди 
законодавець черпає матеріал з вічно свіжого струмочка звичаєвого права. 
Так, використовуючи звичаєве право по суті, стає значно легше здійснювати 
в житті законодавчі вимоги: це полегшує здійснювати саме право"4.  

О.С. Добров працював над питаннями звичаєвого права, пов'язаними з 
Литовським статутом та збіркою "Права, по которым судится украинский 
народ", у своїй праці "Правоутворення без законодавця", критикував теорію 
історичної школи права щодо права звичаєвого. "Народний дух" він називає 
метафізичним поняттям, оскільки надзвичайно важливим для розуміння 
звичаю є момент тривалого його вживання. Дослідник зупиняється на 
питанні співвідношення звичаю і закону, офіційного і звичаєвого права. На 
його думку, законодавство або писане право можна вважати за: "сукупність 

                                           
1 Язловський Б. Репрезентативна метода та студії над звичаєвим правом // Праці Комісії для 

виучування звичаєвого права України. – К., 1928. – Вип. 2.  
2 Кристер А. Три ступені правоутворення // Праці Комісії для виучування звичаєвого права 

України. – К., 1925. – Вип. 1. – С. 56-57. 
3 Кристер А. Спадкування за звичаєм у Кролевецькому повіті на Чернігівщині // Праці 

Комісії для виучування звичаєвого права України. – К., 1925. – Вип. 1. – С. 13. 
4 Програми до збирання матеріалів звичаєвого права, вироблені в Комісії для виучування 

звичаєвого права України / За ред. А. Е. Кристера. – К., 1925. 
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норм людського поводження, що виникли зі звичаю (фактичного вживання), 
яких держава формально не встановила й не захищає, але які мають свій 
мотиваційний вплив завдяки тому-таки уявленню людей, ніби держава 
захищає звичай". Це висновок, який заперечує ідилічність взаємостосунків 
держави й суспільства у сфері звичаєвого права1. Щодо самого поняття 
звичаєвого права, то, на думку дослідника: "питання проте, що таке звичаєве 
право, переходить на питання про те, як воно утворюється, то це своєю 
чергою – зводиться до питання про те, чому саме фактично виконуване 
положення стає звичаєвим правом, набуває обов'язкової для всіх в'язальної 
сили... Щоб правильно розв'язати питання про основу чинності звичаєвого 
права, треба знайти залежність цієї чинності од будь-якого емпірично 
встановленого моменту"2. Запропонував він і власне бачення права: "норма 
закону виникає виключно за волею осіб, що складають законодавчі органи 
держави і згідно з порядком та з формальними умовами, як то передбачає 
організація державного устрою, норма ж звичаєвого права не підлягає в 
свойому виникненню цьому порядку"3. Проте існувала думка, що 
елементами звичаю є довге та стале вживання і правнича санкція, що фіксує 
та кваліфікує чинність цього вживання4. Зазначалося також, що "все право 
прагне до здійснення, але у звичаєвому праві ми маємо саме здійснення, 
звичаєве право ми можемо спостерігати тільки з самого процесу, як людина 
застосовує його в своїх правних стосунках"5.  

Перелік джерел, які слід використовувати для збирання звичаєвого права, 
визначив О.О. Малиновський. Він запропонував "виучувати, користуючись 
різними джерелами: пам'ятками етнографічними, побутовими, літературними 
і юридичними з історії України, казками, піснями, прислів'ями, літописами, 
записками чужоземних письменників, житіями святих, споминами та 
листами сучасників і іншими творами літератури, збірниками звичаєвого 
права, законодавчими пам'ятками, друкованими й архівними актами, 
вироками волосних судів, почасти й оповіданнями старих людей"6. Вчений 
відстоював потребу досліджувати революційне звичаєве право України, що 
утворилося після скасуванням російського законодавства. Дослідник 
ідеалізує нововведення радянської влади, зокрема, перші кроки 
колективізації на селі, порівнюючи їх із звичаєвими. Він підтримує думку 
про те, що "паростки" колективізації з'явилися ще задовго до революції у 
звичаї випасати худобу усього села разом, у давньому звичаї 
взаємодопомоги. Важко судити, чи праця О.Малиновського була проявом 
його особистих наукових переконань, чи реалізацією завдань партії щодо 

                                           
1 Добров О. Правоутворення без законодавця // Праці Комісії для виучування звичаєвого 

права України. – К., 1928. – Вип. 2. – С. 299. 
2 Там само. – С. 349. 
3 Там само. – С. 365. 
4 Язловський Б.О. Сьогочасне родинне звичаєве право с. Павлівки // Праці Комісії для 

виучування звичаєвого права України. – К., 1925. – Вип. 1. – С. 23. 
5 Кристер А.Е. Переднє слово // Праці Комісії для виучування звичаєвого права України. – 

К.,1928. – Вип. 2. – С. 3. 
6 Малиновський О.О. Переднє слово // Праці Комісії для виучування звичаєвого права 

України. – К., 1928. – Вип. 3.  
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пропаганди своєчасності й гуманності радянської влади на селі, чи 
намаганням врятувати "Комісію для виучування звичаєвого права України" 
від репресій. Це не завадило членам Комісії дати рекомендації щодо 
застосування звичаєвого права органами радянської влади1. 

Праці Комісії містять фактичний матеріал історико-етнографічного 
характеру. Корисними в практичному відношенні є програми досліджень 
(опитові листи), бібліографічні покажчики, історіографічні огляди. 
Актуальними є ідеї про правовий звичай як незалежне від держави джерело 
права2.  

Після припинення діяльності академічної Комісії у лютому 1934 р. вже не 
вивчалося звичаєве право на такому рівні. Існували окремі згадки в роботах 
теоретиків права та працях, присвячених проблемам історії держави і права 
та етнології. Спільними зусиллями кількох поколінь українських учених 
вдалося зібрати, записати й проаналізувати правові звичаї нашого народу, 
порівняти їх зі звичаєвим правом інших країн і на цій основі зробити 
висновок про високий рівень правової культури наших пращурів. Водночас 
мала місце і певна ідеалізація звичаєвого права. 

У радянській і пострадянській науці звичаєво-правові питання не 
викликали особливого інтересу. Ряд питань, що стосуються сімейного права 
окремих етнографічних районів України, розкриті у відповідних розділах 
колективних монографій3. Проте в них автори практично не могли 
охарактеризувати в повному обсязі розвиток звичаєво-правових відносин 
українського народу. Загалом лише кілька дослідників вивчали питання 
громадського побуту і звичаєвого права4. В українській радянській 
етнографії найбільше уваги питанням сім'ї було приділено в роботі 
О.М.Кравець «Сімейний побут і звичаї українського народу». Дослідження 
мало характер нарисів сімейного побуту, поза його рамками залишилося 
питання ґенези й еволюції шлюбно-сімейної організації українців5. Активно 
досліджував шлюб і сім'ю в Україні А.П.Пономарьов. Йому належать окремі 
розділи в колективних працях з української етнографії, що стосуються 
сімейного побуту, і монографія "Развитие семьи и брачно-семейных 
отношений на Украине". Автор приділив увагу дослідженню шлюбу і сім'ї в 
системі етнічних процесів, етносоціальних аспектів, функціонального 
розвитку родини6. Незважаючи на ідеологічну заанґажованість досліджень, є 
чимало цікавих статистико-демографічних, фольклорних та етнографічних 

                                           
1 Добров О.С. Звичаєве право й 1-ша стаття Цивільного Кодексу // Праці Комісії для 

виучування звичаєвого праваУкраїни. – К., 1925. – Вип. 1. – С. 12. 
2 Бабий Б.М. Очерк развития правовых исследований в УССР 1919–1984 гг. – К., 1984. – 

С. 27-29. 
3 Бойківщина. – К., 1983; Етнографія Києва і Київщини. – К., 1986; Гуцульщина. – К., 1987; 

Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья. – Минск, 1987; Поділля. 
– К., 1994. 

4 Кувеньова О.Ф. Громадський побут українського селянства. – К., 1966; Сироткін В.М. 
Общинні поземельні відносини у звичаєвому праві Лівобережної України (друга половина 
XVII-XVIII ст.) // Український історичний журнал. – 1987. – № 6.  

5 Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу. – К., 1964. 
6 Пономарев А.П. Развитие семьи и семейно-брачных отношений на Украине. – К., 1989. 
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даних, слушних висновків щодо типології та структури сім'ї, функцій і прав 
жінки, особливостей етнопедагогіки тощо.  

В останні роки в Україні зріс інтерес до вивчення проблем жіноцтва та 
звичаєвого права. Українські вчені Г.Горинь та Ю.Гошко у свої працях 
висвітлили становище жінок у громадському побуті українського 
карпатського села та чинного звичаєвого права1. Публікації З.Болтарович, 
М.Паньківа, С.Гвоздевич, М.Стельмаховича, В.Балушка2 за своєю 
тематичною спрямованістю також пов'язані з ґендерними студіями та 
звичаєвим правом. Увага до питань ґендеру в Україні відзначена появою 
монографії "Жінка в історії і сьогодні" (за редакцією Л.Смоляр). У цьому 
дослідженні з соціальної історії, побудованому на засадах ґендерного 
підходу, проаналізовано економічний, правовий, соціально-політичний 
статус окремих верств українського жіноцтва в різні історичні епохи3. Із 
звичаєво-правової проблематики підготовлено кілька дисертаційних 
досліджень. Це роботи О.А. Титарчука4; І.М. Грозовського5; 
М.М. Жовтобрюха6; О.Р. Кісь7. Є ряд монографічних праць і навчальних 
посібників, а саме: О.П. Івановська «Звичаєве право в Україні. Етнотворчий 
аспект»8; М.В. Гримич «Інститут власності у звичаєво-правовій культурі 
українців ХІХ – початку ХХ століття»9; Н.Є. Толкачева «Звичаєве право»10. 

Отже, останнім часом відчувається певне підвищення інтересу вчених і 
практиків до проблем звичаєвого права, у програмах деяких політичних 
організацій навіть з’явилися заклики повернутися до "звичаєвого державного 
права України". Сучасне зацікавлення дослідників в Україні і світі 
проблематикою звичаєвого права та ґендерними теоріями, відповідає 
загальній тенденції послідовної гуманізації науки, урахуванню історичної 
зумовленості соціальної природи правничих, етнологічних, соціальних 
досліджень, сприяє організації суспільного життя на засадах стабільності, 

                                           
1 Горинь Г. Громадський побут сільського населення Українських Карпат (XIX – 30-ті роки 

XX ст.). – К., 1993; Гошко І.О. Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття 
XIV–XIX ст. – Львів, 1999. 

2 Див.: Балушок В. Обряди ініціацій українців та давніх слов'ян. – Львів; Нью-Йорк, 1998. – 
С. 213.  

3 Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні / За ред. Л.О.Смоляр. – Одеса: 
Астропринт, 1999. 

4 Титарчук О. А. Звичай і право: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна 
юридична академія України. – Xарків, 1995. – 19 с. 

5 Грозовський І. М. Звичаєве право запорізьких козаків: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.01 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Xарків, 1998. – 17 с. 

6 Жовтобрюх М. М. Звичаєве право: сутність, генеза, чинність: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України МВС України. – К., 2002. – 
19 с. 

7 Кісь О.Р. Жінка в українській селянській сім'ї другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. Автореф. 
дис. … канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – 
Львів, 2002. 

8 Івановська О. П. Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект: Навч. посіб. – К., 2002. – 
263 с. 

9 Гримич М. В. Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців XIX – початку XX 
століття. – К., 2004. – 588 с. 

10 Толкачева Н. Є. Звичаєве право: Навч. посіб. – К., 2005. – 367 с. 
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рівності та справедливості, взаєморозуміння, взаємодопомоги та 
співробітництва. Проте говорити про відновлення історичної тяглості в 
дослідженнях звичаєвого права, перерваної з розгромом академічної науки в 
30-х роках, поки що передчасно.  

Функціонування звичаєвого права на українських землях, хоча і 
відбувалося в контексті загального історичного розвитку європейського 
права, проте мало свої конкретні історичні особливості. Крім розробки 
питань загального, методологічного характеру, поколіннями українських 
дослідників зібрано чимало конкретного матеріалу щодо застосування 
звичаєвого права українського народу в різних історичних періодах та рівнях 
соціальної реальності. 
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УЧАСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ  
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

У МІЖНАРОДНІЙ МИРОТВОРЧІЙ  
ДІЯЛЬНОСТІ (1992-2006 рр.): 
ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті розглядається безпосередня участь миротворчих підрозділів і 

персоналу Збройних сил України в міжнародній миротворчій діяльності з 
підтримання миру і міжнародної безпеки під егідою ООН, ОБСЄ та НАТО. 

 
У зовнішній політиці практично всіх країн світу проблеми запобігання 

збройним конфліктам та їх урегулюванню вийшли на перший план і стали 
об’єктом підвищеної уваги політиків, дипломатів, військових, учених, 
громадських і релігійних діячів. Однією з найбільш дієвих форм 
міжнародного співробітництва стосовно вирішення цих завдань є 
міжнародна миротворча діяльність. 

Сучасна миротворча практика ґрунтується на ідеї тісного поєднання 
політичних заходів з військовими і супроводжується вирішенням 
гуманітарних завдань у процесі запобігання будь-яким збройним 
конфліктам. Залучення до вирішення цих завдань збройних сил є 
необхідним, поки що найефективнішим рішенням. Його основну особливість 
влучно охарактеризував Д. Ейзенхауер: “Миротворчість – це робота не для 
військових, але лише військові здатні з нею впоратися”1. 

Багаторічна участь України в заходах міжнародної миротворчої 
діяльності відповідає національним інтересам держави і має позитивні 

                                           
1 Міжнародна миротворча діяльність у системі забезпечення національної безпеки України. 

– К.: НАОУ, 2007. – С. 6. 
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політичні й економічні наслідки. Водночас не кожна миротворча операція 
(місія) має для України однакове значення. Стосовно кожної з них постають 
питання щодо їх легітимності з точки зору міжнародного права, 
зовнішньополітичної доцільності, безпеки наших миротворців, 
відшкодування державі витрат на їх підготовку й забезпечення. 

Миротворчу діяльність ЗС України військово-політичне керівництво 
держави розцінює як вагомий аргумент серйозності політичних заяв про 
поглиблення участі держави в міжнародній системі безпеки, а участь у 
міжнародних миротворчих операціях і місіях сприяє підтриманню 
боєздатності військових частин та є важливим чинником професіоналізації 
збройних сил. Саме тому участь у заходах з підтримання міжнародного миру 
й безпеки є одним з пріоритетних напрямів зовнішньої політики України. 
Характер і форми участі підрозділів і персоналу ЗС України у міжнародних 
миротворчих операціях визначає Конституція та законодавство України, а 
також її міжнародні зобов’язання, рішення Ради Безпеки ООН, керівні 
документи ОБСЄ та загальноприйняті норми міжнародного права. 

Автор має на меті висвітлити участь миротворчих підрозділів і персоналу 
Збройних сил України в міжнародній миротворчій діяльності з підтримання 
миру й безпеки в деяких країнах світу (Косово, Ліван, Ліберія та Ірак) під 
егідою ООН і НАТО. Увага зосереджується на гуманітарних місіях 
миротворчих підрозділів і персоналу ЗС України. 

Практична участь підрозділів ЗС України у миротворчих операціях 
(місіях) розпочалася із затвердженням Верховною Радою України 3 липня 
1992 р. Постанови № 2538-ХІІ “Про участь батальйонів Збройних Сил 
України в Миротворчих Силах Організації Об’єднаних Націй у зонах 
конфліктів на території колишньої Югославії”1. На її основі в складі Сил 
ООН по охороні Україна приєдналася до числа країн-миротворців. Для 
здійснення миротворчої місії було відправлено 240-й окремий спеціальний 
батальйон чисельністю 550 осіб, 60-й окремий спеціальний батальйон 
чисельністю 550 осіб, 40-ву оперативну групу штабних офіцерів у кількості 
63 особи, підрозділ військової поліції чисельністю 20 осіб, групу військових 
спостерігачів (з 01.06.1995 р.) у складі 10 осіб та 15-й окремий вертолітний 
загін Збройних сил України чисельністю 20 осіб2. На український 
миротворчий контингент покладалися наступні завдання: забезпечення 
проведення конвоїв з вантажами гуманітарної допомоги місцевому 
населенню, сприяння припиненню бойових дій та нормалізації ситуації, 
патрулювання в зонах відповідальності (встановлення демілітаризованої 
зони в районі населеного пункту Жепа; евакуації 5 тис. громадян під час 

                                           
1 “Про участь батальйонів Збройних Сил України в Миротворчих Силах Організації 

Об’єднаних Націй у зонах конфліктів на території колишньої Югославії” Постанова Верховної 
Ради України від 3 липня 1992 року, №2538-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 
№ 38. – Ст. 1271. 

2 Якимович Б. Збройні сили України: нарис історії. – Львів: Просвіта, 1996. – С. 268; Збройні 
сили незалежної України. Перші 10 років (1991-2001) / За ред. В.В. Бринцева. – К.: НАОУ, 2006. 
– С. 366. 
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наступу сербів; відновлення електромереж; відновлення трамвайного руху; 
забезпечення безпеки роботи аеропорту)1. 

У вересні-грудні 1995 р. з території колишньої Югославії відбулося 
часткове виведення українських миротворчих підрозділів, скорочення посад 
штабних офіцерів, військових поліцейських і спостерігачів. Протягом 1992-
1995 рр. у складі Сил ООН по охороні (СООНО-UNPROFOR) близько 6 400 
військовослужбовців ЗС України взяли участь у виконанні відповідальних 
завдань2.  

У грудні 1998 р. – березні 1999 р. військові спостерігачі від України (23 
особи) брали участь у складі Місії ОБСЄ з верифікації в Косовому. 
Основними завданнями Місії були: перевірка відповідності стану всіх 
задіяних у косовському протистоянні сторін Резолюції Ради Безпеки ООН 
№ 1199 та доповідь Постійному представництву ОБСЄ; відкриття 
представництв Місії в регіонах Косового для виконання своїх обов’язків; 
встановлення зв’язку з владними структурами Союзної Республіки 
Югославії, Сербії, іншими органами влади, політичними партіями та 
організаціями в Косовому й акредитованими міжнародними й неурядовими 
організаціями для сприяння виконанню своїх обов’язків; здійснення нагляду 
за проведенням виборів у Косовому для забезпечення їх гласності та 
правдивості згідно з узгодженими правилами та процедурою проведення 
виборів; доповіді та надання рекомендацій Постійній Раді ОБСЄ, Раді 
Безпеки ООН та іншим організаціям на місцях, що підпадають під 
юрисдикцію Ради Безпеки ООН. 

З 1 вересня 1999 р. підрозділи ЗС України задіяні у складі 
багатонаціональних сил з підтримання миру в Косовому (KFOR). Це 
окремий спеціальний батальйон чисельністю 231 військовослужбовець, що 
виконував завдання як частина українсько-польського батальйону в складі 
багатонаціональної бригади “Схід” з контролю, та підтримки безпеки 
пересування населення, перевезення зброї, вибухових речовин і наркотиків, 
супроводження дітей до шкіл, проведення конвою з сербським населенням 
через зону проживання албанців3. З листопада 1999 р. до липня 2000 р. 
Україна надавала до складу Сил НАТО з підтримання миру в Косовому 14-й 
вертолітний загін та окрему роту забезпечення. До обов’язків українських 
авіаторів входило перевезення американських та європейських посадових 
осіб, представників косовської влади, розвідувальних груп та перевезення 
гуманітарних вантажів у віддалені райони. З липня 2000 р. у Косовому 
виконували миротворчі завдання під егідою НАТО вертолітний загін (у 
березні 2001 р. виведений до України) та українська частина українсько-
польського спільного миротворчого батальйону чисельністю близько 250 
військовослужбовців, яка продовжує виконувати завдання, пов’язані із 
забезпеченням безпеки в зоні відпові-дальності, насамперед – 

                                           
1 Збройні сили незалежної України. Перші 10 років (1991-2001) / За ред. В.В. Бринцева. – К.: 

НАОУ, 2006. – С. 366. 
2 Тимчук Д. Заради дитячих сердець // Народна армія. – 2005. – 28 травня. 
3 Збройні сили України – надійний учасник загальноєвропейської та світової безпеки // 

Військо України. – 2003. – № 3-4. – С. 14. 
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унеможливлення зіткнень між сербами та албанцями, розвідку і 
патрулювання, забезпечення охорони вчителів та учнів у сербських селах, а 
також усього населення1. Крім того, український підрозділ чисельністю 143 
військово-службовці, що складається з окремої аеромобільної роти та 
окремого інженерного взводу, з грудня 2002 р. приступив до виконання 
завдань з підтримки миру в північній частині Косового як частина 
бельгійсько-люксембурзько-румунсько-українського батальйону сил KFOR 
у складі багатонаціональної бригади “Північ”. Загальна чисельність 
українського контингенту багатонаціональних сил з підтримання миру в 
Косовому складала близько 470 військовослужбовців2. 

У 2005 р. національний миротворчий контингент нараховував 262 
військово-службовці й одного офіцера зв’язку у складі Міжнародних сил з 
питань підтримання миру в Косовому, а також 2 військових спостерігачі у 
складі Місії під егідою ООН3. У 2006 р. Місія ООН у Косовому – 2 офіцери 
зв’язку з метою взаємодії представництва ООН з Україною та миротворчим 
контингентом України у складі Міжнародних сил з підтримання миру в 
Косовому. Український контингент нараховував 185 військовослуж-бовців 
особового складу, 7 одиниць бойової та 51 одиницю автомобільної техніки4. 

Контингент виконував завдання як підрозділ українсько-польського 
миротворчого батальйону в складі багатонаціональної бригади “Схід” з 
підтримання миру в зоні відповідальності і виконував функції 
патрулювання, несення служби на спостережних постах, супровід конвоїв та 
місцевого населення, охорона шкіл і церков. Особовим складом батальйону 
в 2005 р. супроводжено близько 16,5 тис. одиниць автомобільної техніки з 
гуманітарним вантажем і майже 100 тис. місцевого населення, здійснено 
27 тис. патрулювань, надана медична та гуманітарна допомога близько 
30 тис. мешканців населених пунктів, розташованих у зоні відповідальності 
українського контингенту. Українські військовослужбовці в Косовому 
надали допомогу місцевим жителям у відновленні 30 км ліній 
електропостачання та влаштуванні 10 шкіл, трьох лікарень і медичних 
пунктів5. Українським миротворцям із “УкрПолбату” не за чутками було 
відоме скрутне становище багатьох сербських та албанських родин у 
Косовому, саме тому вони організовували гуманітарні акції (військові 
відвідали школу “Осман Мані”, де навчаються албанські діти з бідних сімей, 
які мешкають у гірських населених пунктах Косівського муніципалітету і 
подарували дітлахам шкільні рюкзаки та багато різноманітних шкільних 
приладь)6. У 2006 р. здійснено 790 самостійних та 57 спільних патрулювань, 

                                           
1 Збройні сили незалежної України. Перші 10 років (1991-2001) / За ред. В.В. Бринцева. – К.: 

НАОУ, 2006. – С. 367-368. 
2 Збройні сили України – надійний учасник загальноєвропейської та світової безпеки // 

Військо України. – 2003. – № 3-4. – С. 14. 
3 Біла книга 2005: оборонна політика України. – К.: Вид-во «Заповіт», 2006. – С. 93. 
4 Біла книга 2006: оборонна політика України. – К.: Військо України, 2007. – С. 60. 
5 Біла книга 2005: оборонна політика України. – К.: Вид-во «Заповіт», 2006. – С. 94. 
6 “УкрПолбат” – албанським дітям // Народна армія. – 2005. – 30 березня. 
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проведено 4 конвої, встановлено 220 спостережних постів, перевірено 2 004 
машини та майже 10 тис. осіб, взято участь у 9 операціях1. 

На початку літа 2000 р. ООН звернулася до України з проханням 
надіслати національний миротворчий контингент до Південного Лівану. 
Миротворчі сили ООН (UNIFIL) увійшли до цієї країни 23 березня 1978 р. на 
основі Резолюції Ради Безпеки ООН № 425 з метою встановлення миру в 
країні. У 2000 р. Місія налічувала майже 4 тис. 700 військовослужбовців з 9 
країн світу. Тоді ж разом з прапором ООН вперше було піднято й 
український стяг2. Україна погодилася надіслати до Лівану інженерний 
підрозділ чисельністю близько 650 військовослужбовців – 3-й окремий 
інженерний батальйон, укомплектований ротами від кожного оперативного 
командування ЗС України, який контролює територію близько 850 кв. км на 
південь від р. Аль-Літані, де розташовано понад 60 населених пунктів3. 
Завданнями батальйону стали: оперативне розмінування місцевості 
(порятунок спостерігачів ООН)4, фортифікаційне обладнання позицій, 
підготовка та обладнання шляхів, виконання земляних та будівельних робіт, 
енергопостачання одночасно на 60-70 позиціях. 

У травні 2000 р. після виводу ізраїльських військ із Південного Лівану 
почалося значне скорочення Місії. У 2001-му UNIFIL налічував уже 3,6 тис. 
осіб (Ліван залишили піхотні батальйони миротворців з Ірландії та 
Фінляндії), а в 2002 р. втричі скоротилися польська та українська складові. У 
січні 2003-го завершив виконання миротворчих завдань і повернувся на 
Батьківщину Окремий загін верифікації мінних полів компанії 
“Укроборонсервіс” у складі 75 осіб. За два з половиною роки (липень 2000 р. 
– січень 2003 р.), виконуючи миротворчу місію сапери “Укрінжбату” 
знищили майже 3 000 вибухонебезпечних предметів, 159 зразків стрілецької 
зброї та мінометів, понад 110 тис. патронів та майже 4 000 сигнально-
освітлювальних засобів, обладнали 29 нових позицій, 11 вертолітних 
майданчиків, надали гуманітарну допомогу близько 4 тис. ліванців5. 

За чотири роки перебування українського контингенту у складі 
Тимчасових сил ООН у Лівані сапери “Укрінжбату” знешкодили 4 057 
вибухонебезпечних пристроїв (з початку 2004 р. – 810), у т.ч. протипіхотних 
мін – 2 173 (765), протитанкових мін та артилерійських боєприпасів – 357 
(42), перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів 380 789 кв.м 
території (13 362), проведено маркування 16 880 м мінних полів (3 375), 
надано гуманітарну допомогу 6 183 місцевим мешканцям (883)6. 

У 2005 та 2006 рр. український миротворчий контингент у складі 
Тимчасових сил ООН у Лівані (липень 2000 р. – березень 2006 р.) 

                                           
1 Біла книга 2006: оборонна політика України. – К.: Військо України, 2007. – С. 60. 
2 Ліван: місія триває // Військо України. – 2003. – № 3-4. – С. 5. 
3 Збройні сили незалежної України. Перші 10 років (1991-2001) / За ред. В.В. Бринцева. – К.: 

НАОУ, 2006. – С. 369; Ліван: місія триває // Військо України. – 2003. – № 3-4. – С. 5; Біла книга 
2005: оборонна політика України. – К.: Вид-во «Заповіт», 2006. – С. 94. 

4 “Укрінжбат” рятує спостерігачів ООН // Північні військові відомості. – 2003. – 19-25 січня. 
5 Ліван: місія триває // Військо України. – 2003. – № 3-4. – С. 4, 7. 
6 Пройде час і наші миротворці розшифрують “Ліванський мінний ребус” // Військо 

України. – 2004. – № 11-12. – С. 14-15. 
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представляв 3-й окремий інженерний батальйон, який налічував по 190 
військовослужбовців і 7 штабних офіцерів, 5 одиниць бойової та 86 одиниць 
автомобільної техніки, що виконував завдання з розмінування мінних полів, 
обладнання доріг, шляхів і будівництва опорних пунктів Місії1. У 2005 р. 
особовим складом “Укрінжбату” знищено понад 6 500 вибухонебезпечних 
предметів, у т.ч. 400 протипіхотних мін, майже 100 протитанкових мін, 330 
снарядів і понад 1 000 гранат, перевірено на наявність вибухонебезпечних 
предметів майже 400 км шляхів і доріг та близько 540 тис. кв. м території, 
підготовлено 14 вертолітних майданчиків, надано медичну допомогу майже 
10 тис. місцевих жителів2. За роки перебування українців на ліванській землі 
у них склалися доброзичливі стосунки з населенням. Згідно зі своїм 
статусом наші миротворці надавали гуманітарну медичну допомогу 
місцевим мешканцям (по допомогу зверталися переважно жінки, діти, люди 
похилого віку та незаможні). Допомагали у вирішенні інших проблем (на 
звернення мера міста Кулайла про допомогу в будівництві стадіону та 
басейну для дітей – учнів місцевої школи)3. 

14 березня 2006 р. у розташуванні 3-го окремого інженерного батальйону 
ЗС України Тимчасових сил ООН у Лівані відбулася церемонія завершення 
миротворчої місії українським підрозділом. Перед відльотом першої групи 
військовослужбовців на Батьківщину в розташуванні “Укрінжбату” 
відбулося урочисте прощання з Бойовим прапором 198 миротворців. 
Підсумком миротворчої діяльності батальйону стали: огляд мінних полів 
площею 5 891 529 кв. м, відмарковано 17,9 км мінних полів, розміновано та 
перевірено на наявність мін 545 720 кв. м, проведено суцільне розмінування 
місцевості площею 19 488 кв. м зі зняттям 10 см грунту, пророблено 
проходів у мінних полях – 10 у протипіхотних, 1 – протитанкових, знищено 
6 353 одиниць вибухонебезпечних пристроїв, 547 773 одиниць боєприпасів 
до стрілецької зброї, 5 424 одиниць сигнальних ракет, 160 одиниць 
стрілецької зброї і мінометів, проведено 16 гуманітарних інженерних 
операцій з будівництва та відновлення об’єктів соціальної інфраструктури та 
допомога українських лікарів4. 

Після прийняття Верховною Радою України 9 грудня 2003 р. рішення про 
відправку українського миротворчого контингенту до Ліберії на базі 11-го 
окремого полку Армійської авіації Сухопутних військ ЗС України 
(с. Чорнобаївка Херсонської обл.) було проведено підготовку особового 
складу підрозділів 56-го окремого верто-літного загону до виконання 
оперативних завдань у складі Місії ООН у Ліберії. До складу загону ввійшли 
286 військовослужбовців – 14 екіпажів та обслуговуючий персонал, 14 
вертольотів (8 вертольотів Мі-8 та 6 – Мі-24) і 95 одиниць (1 – БТР, 3 – 

                                           
1 Біла книга 2005: оборонна політика України. – К.: Вид-во «Заповіт», 2006. – С. 93; Біла 

книга 2006: оборонна політика України. – К.: Військо України, 2007. – С. 60. 
2 Біла книга 2005: оборонна політика України. – К.: Вид-во «Заповіт», 2006. – С. 93-94. 
3 Ліван: місія триває // Військо України. – 2003. – № 3-4. – С. 5; Місце служби – Ліван: 

“Укрінжбат” будує... стадіон // Народна армія. – 2004. – 15 грудня. 
4 Мажорний акорд // Військо України. – 2006. – № 4. – С. 1; Біла книга 2006: оборонна 

політика України. – К.: Військо України, 2007. – С. 60. 
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БРДМ та 91 – автомобільної і спеціальної) техніки1. Базовий табір наших 
миротворців у складі Місії ООН дислокується за 70 км від ліберійської 
столиці Монровії, на аеродромі міжнародного аеропорту “Робертфілд”. З 
2004 р. у складі Місії український миротворчий контингент бере участь у 
виконанні пошуково-рятувальних робіт, супроводі представників ООН і 
миротворчих вантажів. До бойових дій у Ліберії українські миротворці не 
залучаються. 

До складу Місії у 2005 та 2006 рр. входили 3 військових спостерігачі та 
56-й окремий вертолітний загін ЗС України (що нараховував по 301 
військовослужбовцю, 6 вертольотів Мі-24 та 8 – Мі-8, 4 одиниці бойової та 
49 одиниць автомобільної техніки, одного штабного офіцера)2, на яких 
покладалися завдання з патрулювання у визначених зонах, повітряного 
супроводження переміщень військ миротворчого контингенту ООН, 
перевезення персоналу Місії та високоповноважних осіб, перевезення 
вантажів, медичного та гуманітарного забезпечення і транспортування, 
евакуації хворих і поранених, польоти-спостереження та повітряного 
супроводу переміщень військ. З метою удосконалення навичок пілотування 
у складних метеоумовах та в темну добу, з екіпажами проводили 
тренувальні польоти3. У 2005 р. контингент виконав понад 12 тис. польотів, 
перевіз майже 20 т різноманітних вантажів і понад 44,5 тис. осіб. Наліт 
військових льотчиків цього підрозділу складає близько 12 тис. год4. У 
2006 р. вони виконали 6 551 польотів, перевезли 691,3 т вантажів і 30 792 
особи. Наліт військових льотчиків цього підрозділу складає 6 219,5 год5. 

На звернення США, перед введенням національного контингенту в 
Республіку Ірак, прибула група українських військових (генерали та офіцери 
Генштабу, Головно-командування СВ ЗС України та офіцери зі складу 5-ї 
окремої механізованої бригади). Вони вивчили майбутній район дислокації 
наших миротворчих підрозділів, шляхи та способи передислокації особового 
складу й техніки, узгодили з американськими та польськими військовими 
питання розміщення та всебічного забезпечення нашого контингенту. Наша 
бригада складалася з трьох батальйонів, один з яких (19-й батальйон РХБ 
захисту, що перебував у Кувейті) був переформований у 19-й окремий 
спеціальний батальйон (гуманітарної допомоги)6. 

Український контингент входив до складу багатонаціональної дивізії під 
польським командуванням, сектор відповідальності якої знаходився на 
південь від Багдада та на північ від Басри (площа близько 80 тис. кв. км і за 
адмінподілом Іраку включав у себе п’ять провінцій: Бабіль, Кербела, Аль-
Кадісія, Васіт та Ен-Неджеф). Для розміщення нашому контингенту було 
надано провінцію Васіт. З початку воєнної операції в Іраку (2003 р.) до 

                                           
1 В Ліберію – з українським прапором // Військо України. – 2004. – № 1-2. – С. 1. 
2 Біла книга 2006: оборонна політика України. – К.: Військо України, 2007. – С. 60. 
3 Місце служби – Ліберія: нову місію розпочато // Народна армія. – 2005. – 5 травня. 
4 Біла книга 2005: оборонна політика України. – К.: Вид-во «Заповіт», 2006. – С. 93-94. 
5 Біла книга 2006: оборонна політика України. – К.: Військо України, 2007. – С. 60. 
6 Біле сонце іракської пустелі над синьо-жовтим прапором України // Північні військові 

відомості. – 2003. – 6-12 липня. 
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травня 2005 р. у складі багатонаціональної дивізії “Центр-Південь” діяла 
окрема механізована бригада ЗС України, яка в квітні 2005 р. була 
переформована в 81 тактичну групу, що виконувала завдання з підтримання 
безпеки в зоні діяльності, супроводження конвоїв; забезпечення безпеки 
діяльності міжнародних гуманітарних організацій, надання допомоги 
цивільному населенню; виконання інших функцій із забезпечення 
дотримання прав людини. 

У вересні 2003 р. на базі 5-ї окремої механізованої бригади організували 
навчання воїнів для загону територіальної оборони провінції Васіт. 
Упродовж тижня 104 ново-бранці під керівництвом українських та 
американських інструкторів засвоювали спеціальну програму (вивчення 
матчастини стрілецької зброї, порядок проведення обшуку підозрілих осіб та 
огляду автомобілів), складали нормативи з фізичної підготовки та 
виконували практичні вправи з вогневої підготовки. Після закінчення курсу 
навчання всі воїни загону територіальної оборони розподілені за місцями 
служби. Разом з українськими миротворцями вони охороняли особливо 
важливі об’єкти та патрулювали у великих населених пунктах провінції – 
містах Ель-Кут, Ес-Сувейра, Аль-Хау. 29 вересня до навчання приступило 
120 осіб, а до початку 2004 р. українські та американські фахівці підготували 
загін територіальної оборони провінції Васіт чисельністю до 800 
військовослужбовців1. 

Напередодні нового навчального року, який в Іраку розпочався 1 жовтня, 
відділ взаємодії 51-го омб розробив і реалізував програму надання допомоги 
середнім освітнім закладам міста Ель-Кут. Українські миротворці ґрунтовно 
вивчили проблеми трьох найбільших шкіл і склали спеціальні проекти щодо 
проведення в них ремонту та закупівлі речей, необхідних для повноцінного 
початку навчального року. Зокрема, в школах зроблено ремонт класів, 
технічних приміщень, дахів, закуплено 240 шкільних дощок, парти, стільці 
та інші меблі, а учнів забезпечено шкільними рюкзаками та необхідним 
приладдям. Загальна сума проекту становить близько 18 тис. доларів США. 
Крім того, за ініціативи українських миротворців у м. Ель-Кут запущено 
головний і єдиний міський холодильник, кошти на ремонт якого місцева 
влада не могла знайти протягом чотирьох років. Українські офіцери 
протягом 4 днів вивчили це питання і склали спеціальний проект, вартість 
якого становила 16 тис. доларів США. У короткий термін проведено 
капітальний ремонт будівлі, замінено вентиляційне, електричне та 
морозильне обладнання2. 

З 19 лютого до 10 вересня 2004 р. виконували завдання з підтримання 
миру та стабільності на території провінції Васіт миротворці 6-ї окремої 
механізованої бригади. Українці надали допомогу Тимчасовій коаліційній 
адміністрації Іраку у відновленні органів цивільної влади і налагодженні 
соціальної інфраструктури. У базовому таборі оперативно створили Центр 
підготовки для Національної гвардії Іраку та прикордонної поліції (загалом 

                                           
1 Міжнародні миротворчі операції – інформує прес-служба МО України // Північні військові 

відомості. – 2003. – 5-11 жовтня. 
2 Там само. 
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підготовлено близько 500 осіб за спецпрограмою), відремонтували школи, 
надали допомогу в розробці законодавства, яке б забезпечувало дотримання 
усіх прав місцевого населення, допомогли в організації системи освіти та 
медичного обслуговування тощо. Особовий склад 6-ї омбр спільно з 
іракськими прикордонниками здійснював контроль за 142 км ділянкою 
іраксько-іранського кордону, брав активну участь у виявленні та знищенні 
терористичних злочинних угруповань та організацій. Загалом було 
проведено 446 конвоїв, з них 185 – за межами зони відповідальності, 
організовано 6 273 патрулювання, з них 3 128 – за межами базових таборів, 
встановлено 1 018 блокпостів. Від початку виконання місії в Іраку наші 
військовослужбовці затримали 13 920 порушників правопорядку, режиму 
охорони об’єктів та перетину кордону, вилучили 721 одиницю зброї та 
152 082 одиниці боєприпасів1. 

У жовтні 2004 р. до виконання завдань у складі багатонаціональної 
дивізії в Іраку приступила 7-ма окрема механізована бригада. У період із 25 
жовтня 2004 р. до 30 квітня 2005 р. було реалізовано 100 проектів на суму 
4 156 687 дол. США. Проектами охоплено 9 адміністративних центрів 
провінції Васіт, а саме: м. Аль-Кут – 49; м. Аль-Хай – 9; м. Ен-Нуманія – 6; 
м. Ес-Сувейра – 19; м. Ель-Азізія – 10; м. Мувафакія – 3; м. Аль-Хафрія – 2; 
с. Васіт – 1; м. Джасан – 1. Проекти реалізовані за напрямами: ремонт та 
відновлення медичних клінік, закупівля медичних препаратів та обладнання 
– 8 проектів на суму 522 820 дол. США; відновлення цивільних та 
культурних будівель – 8 проектів на суму 323 678 дол. США; закупівля 
оргтехніки та телерадіоапаратури телевізійної компанії “Аль-Кут”, 
“Нагрейні”, державної газети “Васіт Алям”, “Аль-Кут” – 5 проектів на суму 
41 125 дол. США; ремонт та відновлення системи доріг та їх інфраструктури 
– 4 проекти на суму 212 000 дол. США; ремонт та відбудова шкіл, 
університету, дитячих садків – 19 проектів на суму 800 451 дол. США; 
закупівля дитячих іграшок, майна та обладнання для шкіл, дитячих садків – 
14 проектів на суму 132 530 дол. США; ремонт та відновлення поліцейських 
дільниць, закупівля необхідного обладнання для поліцейських – 12 проектів 
на суму 402 620 дол. США; ремонт та від-новлення систем водозабезпечення 
та каналізації – 17 проектів на суму 1 060 963 дол. США; ремонт та 
відновлення електросилової та розподільної інфраструктури – 6 проектів на 
суму 310 500 дол. США; закупівля та встановлення фортифікаційних 
загороджень, засобів зв’язку, освітлення для виборчих дільниць та 
реєстраційних центрів – 7 проектів на суму 350 тис. дол. США. При 
виконанні робіт під час реалізації проектів для місцевого населення 
додатково створено більше 3 500 робочих місць, а будівництво об’єктів 
водопостачання надало можливість забезпечити питною водою високої 
якості майже 50 тис. цивільного населення2. 

                                           
1 Махно І. Зустріли миротворців // Народна армія. – 2004. – 25 вересня. 
2 Біла книга 2005: оборонна політика України. – К.: Вид-во «Заповіт», 2006. – С. 93-94; 

Луник О. Організація цивільно-військового співробітництва при виконанні завдань 7 омбр 
Збройних сил України в Республіці Ірак // Воєнна історія. – 2007. – № 4-6. – С. 61. 
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Основним підрозділом із виконання завдань цивільно-військового 
співробітництва в складі 7 омбр був відділ підтримки урядових структур, 
який розташувався на базі “Дельта” (м. Аль-Кут). До штату бригади також 
входив відділ цивільно-військової взаємодії, що розміщався в таборі “Зулу” 
(м. Ес-Сувейра) для виконання завдань у зоні відповідальності 72 омб. 
Основні зусилля відділу підтримки урядових структур було спрямовано на 
моніторинг ситуації в провінції, надання необхідної інформації щодо потреб 
провінції Васіт командирові бригади та штабу багатонаціональної дивізії, 
створення нових демократичних інститутів влади, підтримання тісного 
зв’язку з громадою провінції, проведення оцінки стану справ і розвитку 
інфраструктури провінції. 

Для підтримання іракських сил безпеки, іракської армії та прикордонної 
поліції офіцери відділення надали експертну допомогу в оцінці об’єктів 
інфраструктури, впровадили 12 проектів на суму 402 620 дол. США для 
забезпечення місцевих органів поліції обладнанням, засобами захисту, 
засобами зв’язку, проведення ремонту та будівництва поліцейських 
дільниць1. У базовому таборі “Дельта” українського миротворчого 
контингенту в Республіці Ірак проходили підготовку військовослужбовці 
403-го батальйону Іракської Національної гвардії. Протягом 45-денного 
курсу формування і підготовки нових підрозділів цієї силової структури 
іракські волонтери навчалися основних загальновійськових дисциплін 
(поетапно оволодівали особистою зброєю – автоматом АК-47, навчалися 
кидати ручні гранати, надавати першу медичну допомогу тощо)2. Українські 
воїни-миротворці взяли участь у спільних операціях: “Рамадан”, “Аль-
Фаджр”, “Аль-Харія”, “Вибори-2005”, “Лев на посту”, “Відкрите вікно”. 
Підготовлені та проведені з підрозділами іракської армії, поліції, 
прикордонної поліції спільні прикордонні операції “Фарватер”, “Коридор”, 
“Кордон”. Майже за вісім місяців перебування в місії військовослужбовці 7 
омбр здійснили 912 конвоїв і 4 867 патрулювань; вилучили 90 одиниць 
стрілецької зброї; знищили майже 4 200 авіаційних бомб і снарядів, понад 
65 тис. набоїв до стрілецької зброї та інших боєприпасів3. 

Позитивний імідж українцям створила реалізація проектів будівництва та 
ремонту медичних закладів, закупівля медикаментів і обладнання для 
лікарень. Жителі міст Аль-Кут, Аль-Хай, Джасан, Шейх-Саад, села Васіт 
вдячні українському контингенту за поліпшення медичного обслуговування 
120 тис. мешканців, що значно вплинуло на поліпшення епідеміологічної 
обстановки провінції. 

Для виховання нового покоління Іраку, надання дітям умов для навчання 
реалізовано 19 проектів на суму 800 451 дол. США з ремонту та відбудови 
шкіл, університету, дитячих садків, 14 проектів на суму 132 530 дол. США 
на закупівлю дитячих іграшок, обладнання для шкіл, дитячих садків. 

                                           
1 Там само. – С. 61. 
2 Місце служби – Ірак: професіоналізм українців плюс прагнення гвардійців // Народна 

армія. – 2004. – 15 грудня. 
3 Військові свою місію виконали достойно! // Народна армія. – 2005. – 14 травня; Біла книга 

2005: оборонна політика України. – К.: Вид-во «Заповіт», 2006. – С. 93-94. 
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Покращені умови навчання понад 12 500 учнів. Справжнє свято для 
іракських дітей з дитячого садка містечка Мувафакія, що на півдні провінції 
Васіт, влаштували українські миротворці 7 омбр, подарувавши дітям 
велосипеди, іграшки, меблі та апарати для охолодження води1. 

Під час виборів до Національної асамблеї Республіки Ірак та місцевих 
органів влади було впроваджено 7 проектів на суму 350 тис. дол. США на 
закупівлю і встановлення фортифікаційних загороджень, засобів зв’язку, 
освітлення для виборчих дільниць та реєстраційних центрів2. У жовтні 
2004 р. були встановлені особисті контакти з місцевим керівництвом і 
офіційними особами: участь у засіданнях 47-ї та 49-ї сесій Ради провінції, 
зустрічі з радником губернатора провінції Васіт з юридичних питань, 
директором департаменту освіти, директором департаменту охорони 
здоров’я та представниками департаменту охорони здоров’я, 
представниками провінційного бюро Незалежної виборчої комісії Іраку. Під 
час зустрічей іракська сторона виявляла особливе занепокоєння станом 
безпеки під час проведення виборів на території провінції. Заходи безпеки 
виборчого процесу забезпечували військовослужбовці відділення. 23-25 
жовтня 2004 р. військово-транспортним літаком виборчі матеріали були 
доставлені на територію бази “Дельта”, а потім ескортом на склади м. Аль-
Кут. 26 жовтня 2004 р. було оснащено провінційний офіс Комісії3. 

Січень 2005 р. ознаменувався проведенням перших вільних виборів (у 
провінції було зареєстровано 474 164 виборці, 230 політичних партій, 20 
політичних блоків). Проведено рекогносцирування місць розташування 225 
виборчих дільниць, здійснено розрахунки інженерних загороджень та їх 
встановлення на дільницях. Із 18 січня проводили координацію тренувань 
іракських сил безпеки провінції, а з 24 січня забезпечили доставку виборчих 
матеріалів на центральний склад у м. Аль-Кут, далі – на виборчі дільниці. 30 
січня на території провінції відбулися вибори Національної асамблеї 
Республіки Ірак та місцевих органів влади, які пройшли з 70% явкою 
виборців, без інцидентів та терористичних актів. 

У лютому 2005 р. основні зусилля відділення були спрямовані на 
відстеження змін у керівництві провінції після завершення виборів та їх 
можливих наслідків для співпраці з українським контингентом4. Вибори не 
принесли заспокоєння, адже в 14 із 18 провінцій тривала партизанська війна. 
За час з 27 грудня 2004 р. до 20 березня 2005 р. було підірвано понад 150 
автомобілів, є численні жертви. В провінції Васіт, де несли службу наші 
миротворці, обстановка відносно спокійна. На відміну від військових інших 
держав, наших миротворців не вважають окупантами. До речі, лише за 
2004 р. вони виконали 79 цивільних проектів на суму понад 3,6 млн. дол. 

                                           
1 Місце служби – Ірак: іграшки від миротворців // Народна армія. – 2005. – 15 квітня; 

Луник О. Організація цивільно-військового співробітництва при виконанні завдань 7 омбр 
Збройних сил України в Республіці Ірак // Воєнна історія. – 2007. – № 4-6. – С. 61. 

2 Луник О. Організація цивільно-військового співробітництва при виконанні завдань 7 омбр 
Збройних сил України в Республіці Ірак // Воєнна історія. – 2007. – № 4-6. – С. 62. 

3 Там само. – С. 62-63. 
4 Там само. – С. 63. 
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США, надали медичну допомогу більш як 5 тис. іракців1. Ситуація на 
початку діяльності СІМІС групи 72 омб характеризувалась як дуже складна, 
але особовий склад зумів правильно оцінити її та розподілити зусилля таким 
чином, що ситуація пішла на покращення – зменшилася кількість нападів на 
коаліційні сили в зоні відповідальності та кількість обстрілів табору “Зулу ”. 
За час роботи групи було реалізовано проектів на суму майже 1,5 млн. дол. 
США, що дало можливість докорінно змінити ситуацію в зоні 
відповідальності. Правильна політика взаємодії з представниками влади, 
комерційних структур, лідерами родів (у тому числі сунітів), релігійними 
діячами, силовими структурами дало змогу визначити ставлення до 
українського контингенту не як до ворожого та встановити режим, 
сприятливий для мирного проживання населення різної конфесійної 
належності2. 

Наприкінці квітня 2005 р. 7 омбр передала повноваження офіцерам 81-ї 
тактичної групи. Після прибуття до нового місця служби командир 81-ї тг 
ЗС України в Республіці Ірак генерал-майор С. Горошніков звернувся до 
особового складу з’єднання, визначивши першочергові завдання всім 
категоріям військовослужбовців на період виконання миротворчої місії. 
Зокрема, він наголосив на тому, що участь у відбудові повоєнного Іраку є 
стратегічно важливою для України. Іракський народ має бачити, що 
українські солдати – це не армія агресорів, а справжній миротворчий 
контингент, який з великими зусиллями, ризикуючи власним життям, несе 
іракській землі мир3. Разом з 864 військовослужбовцями тактичної групи до 
Іраку поїхали і 41 військовий радник, які навчали командирів рот і взводів 
27-ї механізованої бригади іракської армії правил ведення бойових дій у 
сучасних умовах, екіпажам бойових машин передавали навички керування 
та ведення стрільби тощо4. Українські миротворці реалізували понад 
60 проектів на суму близько 3,2 млн дол. США; вилучили 21 одиницю 
стрілецької зброї; знищили майже 60 тис. артилерійських снарядів, 
мінометних мін, ручних гранат, 55 тис. набоїв до стрілецької зброї; провели 
71 конвой, 860 патрулювань5. У складі українського контингенту діяли 
спеціальні правоохоронні підрозділи, які в тісній співпраці з місцевою 
поліцією опікувалися громадським порядком у зоні відповідальності, 
військовою дисципліною у місці дислокації, наявністю в населення зброї, 
запобігали злочинам, правопорушенням, диверсійним проявам і 
терористичним актам, допомагали місцевим правоохоронним органам в 
їхньому становленні. Військові першої ротації залучалися до супроводження 
автоколон, здійснювали “очистку” місцевості та населених пунктів, 
проводили конвоювання, збирали інформацію тощо. Вони ж започаткували 

                                           
1 Ткачук Р. Формат співпраці: від військового – до економічного // Народна армія. – 2005. – 

9 квітня. 
2 Луник О. Організація цивільно-військового співробітництва при виконанні завдань 7 омбр 

Збройних сил України в Республіці Ірак // Воєнна історія. – 2007. – № 4-6. – С. 65-66. 
3 Місце служби – Ірак: стратегія – відбудова країни // Народна армія. – 2005. – 28 травня. 
4 Махно І. Місце служби – Ірак: щасти тобі, “Галицька”... // Народна армія. – 2005. – 16 

квітня. 
5 Біла книга 2005: оборонна політика України. – К.: Вид-во «Заповіт», 2006. – С. 94. 
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підготовку іракських поліцейських формувань ACDA, які вже через 5-6 
місяців спільно з українськими військовиками патрулювали райони1. 
Організували комплексні заняття з загальновійськових і спеціальних 
дисциплін з підрозділами 52 бригади Іракської Національної гвардії; надали 
допомогу місцевій владі в забезпеченні виборчого процесу. Зону 
відповідальності 81 тг ЗС України передала під контроль 3 бригади 8 дивізії 
збройних сил Іраку. Ця бригада (чисельністю 2 700 осіб) була підготовлена 
україн-ськими військовими спеціалістами та сертифікована з участю 
американського та польського командування багатонаціональних сил в Іраку 
– як готова до виконання завдань за призначенням2. Український 
миротворчий контингент у Іраку – єдиний, який зміг підготувати для 
ЗС Іраку повноцінне з’єднання на рівні бригади. Їх внесок у підтримання 
миру та стабільності в Іраку належним чином оцінений союзниками по 
коаліції та урядом Іраку. 

У грудні 2005 р., на виконання передвиборних зобов’язань Президента 
України – Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, 
український контингент у плановому порядку повернувся до Батьківщини. 
Для передачі досвіду, координації підготовки сил безпеки, реалізації 
проектів з відновлення військової та цивільної інфраструктури, надання 
допомоги в підготовці силових структур Україна у 2006 р. залишається в 
Іраку 50 представників Збройних сил3. У 2006 р. українські миротворці 
представлені 40 військовослужбовцями в складі багатонаціональних сил 
Іраку з метою підготовки та навчання військового і цивільного персоналу 
силових структур Іраку. Внаслідок чого було проведено 57 навчальних 
курсів з особовим складом ЗС та поліції Іраку, а також з 
військовослужбовцями у складі Тренувальної місії НАТО в Іраку з метою 
підготовки військовослужбовців ЗС Іраку. Внаслідок цього обстежено 
29 поліцейських станцій та поглиблено перевірено 8 поліцейських станцій4. 

На кінець 2006 р. 777 військовослужбовців ЗС України брали участь у 11 
миро-творчих місіях у дев’яти країнах світу, виконуючи різноманітні 
завдання з забезпечення та підтримання безпеки в зоні їх відповідальності. 
Свідченням належного рівня виконання українськими 
військовослужбовцями зазначених завдань є поширення з вересня дії 56 
окремого вертолітного загону, що бере участь у місії ООН у Ліберії, на 
територію Сьєрра-Леоне (на прохання ООН)5. 

Участь у міжнародних миротворчих місіях є вагомим чинником 
підвищення авторитету України на світовій арені, ефективного розвитку її 
Збройних сил і підвищення їх боєздатності, дає можливість отримати 
практичний досвід органам військового управління, особовому складу, 

                                           
1 Махно І. Зміни в завданнях не вплинуть на стан правопорядку // Народна армія. – 2005. – 5 

травня. 
2 Біла книга 2005: оборонна політика України. – К.: Вид-во «Заповіт», 2006. – С. 94. 
3 Там само. – С. 93-95. 
4 Біла книга 2006: оборонна політика України. – К.: Військо України, 2007. – С. 60. 
5 Закон України “Про схвалення рішення Президента України щодо участі миротворчого 

контингенту України в забезпеченні безпеки Спеціального суду у справах Республіки Сьєрра-
Леоне” від 14 вересня 2006 р. 
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досягти сумісності з аналогічними структурами інших держав, забезпечити 
підтримання миру й стабільності. 

Проблема міжнародної безпеки на глобальному, регіональному та 
локальному рівнях у сучасних умовах залишається однією з найбільш 
актуальних на подальшу перспективу в ХХІ ст. Згідно з чинним 
законодавством Україна може брати участь у міжнародній миротворчій 
діяльності Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних організацій, 
мандат яких затверджено Радою Безпеки ООН. Водночас для забезпечення 
діяльності миротворчого персоналу ЗС України потребує вирішення низки 
питань організаційного, законодавчого та соціального плану. 

Отже, у статті основна увага зосереджувалася на гуманітарних акціях у 
складі місій миротворчих підрозділів і персоналу Збройних сил України в 
міжнародній миротворчій діяльності з підтримання миру й безпеки у 
Косовому, Лівані, Ліберії та Іраку, що проходили під егідою ООН і НАТО. 
Незважаючи на те, що кожна з них має свої особливості, головний мотив у 
них – надання всебічної гуманітарної допомоги населенню, яке не в змозі 
самостійно вирішувати проблем, що завдала війна. 

 
 

 
Шевченко М.М. (Київ) 

 
ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ  

ТА ЇХ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ВІЙСЬКОВОЇ  
ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 
Досліджується феномен глобалізації у військовій сфері в широкому 

діапазоні її теоретичних і практичних проявів, а також її вплив на систему 
військової освіти України. 

 
На початку ХХІ ст. філософському переосмисленню підлягають усі 

проблеми сутності людини, людського життя, глобальні проблеми екології, 
проблеми війни та миру. Іде філософський пошук співвідношення між 
прагненням суспільств зберегтися в статичному стані і прагнення безмежно 
розвиватися, не відстаючи від динамічного розвитку світової цивілізації. 

Підлягає філософському переосмисленню і система освіти, в тому числі 
військової. Адже в умовах глобалізації у військовій сфері перед системою 
військової освіти, як одним із важливих соціальних інститутів, постає 
загальна проблема розробки і невідкладного впровадження нової філософії 
професійної освіти, яка б дала надійні методологічні орієнтири для 
організації ефективної підготовки майбутніх фахівців. 

Ця обставина й визначає зв’язок загальної проблеми з найбільш 
важливими науковими та практичними завданнями у сфері створення і 
широкого впровадження інноваційних високих технологій. Ці завдання є 
надзвичайно відповідальними, оскільки затримка у зміні традиційної 
парадигми професійної освіти призводить до консервації нашого відставання 
в освітній сфері від провідних країн світу. Можливі хибні положення, 
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закладені в нову її концепцію, знижуватимуть ефективність підготовки 
військових фахівців і, відповідно, ускладнюватимуть успішну реалізацію 
стратегії національної безпеки України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми1, свідчить, що актуальним завданням сьогодення 
є розробка й особливо реалізація нової парадигми військової освіти. Її 
актуальність визначає, по-перше, необхідність створення належного 
інтелектуального й кадрового забезпечення процесів глибокої трансформації 
військової сфери України та необхідність надання їй системного характеру. 
По-друге, військова освіта, попри вимогу часу, впродовж 1990-х рр. 
демонструвала надмірну інерцію та неспроможність швидкої адаптації до 
змін у контексті глобальних трансформацій у військовій сфері2 та 
глобалізації вищої освіти3. Адже саме глобальні трансформації сучасності 
ставлять вимогу щодо філософського використання системних ідей, що 
включає в себе не лише розширення та зміцнення позицій системності як 
однієї з базових загальнофілософських методологій, а й як деякої 
світоглядної системи, яка має здатність відображення, пояснення та зміни 
дійсності. Нині можна вести мову про системний світогляд як найважливішу 
складову світоглядної культури людини. По-третє, потреба в розробці та 
впровадженні цієї парадигми зумовлена також прагненням України до 
європейської інтеграції, у тому числі й входженням у єдиний Європейський 
освітній простір та приєднання до Болонського процесу. Є сенс зауважити, 
що припинення воєнно-політичної конфронтації на європейському 
континенті створило умови для побудови міжнародного співтовариства у 
сфері освіти, яка була раніше не досить опанована. 

Усе це вимагає перегляду усталених підходів щодо підготовки 
військових фахівців. Саме тому метою даної статті є розгляд змін у 
військовій сфері в умовах глобалізації та їх вплив на систему військової 
освіти України. 

Із закінченням холодної війни модель глобальних воєнних та оборонних 
відносин змінилася. В деяких аспектах співвідношення збройних сил у світі 
на початку ХХІ ст. здається поверненням до традиційної моделі 
багатополюсної силової політики, в інших аспектах, особливо стосовно 
статусу США, як єдиної воєнної наддержави, воно є унікальним. 

Коли закінчилася холодна війна, розпочалося формування нових 
регіональних і локальних моделей міждержавного суперництва, одним із 
наслідків якого стала децентралізація системи міжнародної безпеки, 
фрагментація світу на відносно дискретні комплекси регіональної безпеки. 
Наслідком цього, окрім усього стала нова хвиля міжнаціональних конфліктів 

                                           
1 Нещадим М.І. Військова освіта: історія, теорія, методологія, практика. – К.: Вид.-поліграф. 

центр “Київський університет”, 2003. – 852 с.; Мандрагеля В. Причини та характер воєн 
(збройних конфліктів): філософсько-соціологічний аналіз. – К.: Вид-во УЕ, 2003. – 570 с. 

2 Хелд Д., Макгрю Э., Гольдблатт Д., Перратон Д. Глобальные трансформации: Политика, 
экономика, культура / Пер. с англ. – М.: Праксис, 2004. – 576 с. 

3 Денмен Б. Поява трансрегіональних схем (структур) обміну в галузі освіти в регіонах 
Європи, Північної Америки і Тихоокеанської Азії // Вища школа. – 2002. - № 2-3. – С. 103-115. 
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і зростання напруги в Європі та на Балканах, на кордоні між Індією та 
Пакистаном у Південній Азії, між країнами Південно-Китайського басейну в 
Південно-Східній Азії. 

Проте цим процесам фрагментації та регіоналізації протистоять могутні 
доцентрові сили, які зміцнюють устремління світового воєнного устрою до 
одноманітності. У зв’язку з цим варто зазначити чотири фактори: 

1. У багатьох регіонах світу відбувається поступовий зсув у напрямі до 
спільної оборони та багатосторонніх заходів безпеки. Намагання уникнути 
міждержавних конфліктів і великих витрат на оборону сприяє швидше 
зміцненню, ніж послабленню багатосторонніх та колективних заходів 
оборонного характеру, так і міжнародному військовому співробітництву та 
координації. 

2. Зміцнення та розширення фінансових, торговельних та економічних 
зв’язків між державами підвищили потенційну вразливість більшості з них з 
боку кризових явищ, які виникають у віддалених куточках земної кулі. 
Глобалізація та регіоналізація воєнно-політичних відносин ні якою мірою не 
є процесами, що суперечать один одному, а навпаки, можуть сприяти 
посиленню один одного. 

3. Загроза національній безпеці приймає все більше різноманітний 
характер і одночасно з цим перестає бути воєнною. 

4. Система воєнної безпеки всіх народів, створених великими державами, 
відчуває на собі вплив і з боку системних факторів. Справді, структура 
збройних сил і політика великих держав залишаються головними факторами, 
які впливають на воєнно-політичну ситуацію в світі. Хоча б тому, що великі 
держави встановлюють стандарти чи то у воєнних технологіях, чи на рівні 
збройних сил, за якими решта країн вивіряють власний оборонний 
потенціал.  

Усе це означає, що сучасний світовий устрій далеко не такий 
фрагментарний, а як і раніше має проблеми глобальної стратегічної 
взаємозалежності. Водночас спостерігається значне зниження ролі воєнного 
фактора в забезпеченні національної безпеки держави і зростання ролі 
економічних аспектів безпеки. Однак війна все ще залишається крайнім 
проявом деструктивного впливу в системі міжнародних відносин.  

Таким чином, політичні контрасти у світі загалом не послаблюються, а 
лише модифікуються і в деяких регіонах залишаються критично 
загостреними. При цьому перебіг соціальних змін ІІ пол. ХХ ст. призвів до 
зміни парадигми розвитку міжнародних відносин. Протягом зазначеного 
періоду держави, використовуючи геополітичні побудови та геостратегічні 
підходи, створювали союзи та блоки, встановлювали сфери впливу, 
розробляли концепції міжнародної та національної безпеки, обґрунтовували 
воєнну політику та стратегію. Тобто зовнішня політика та стратегія держав 
ґрунтувалися на геополітичній парадигмі міжнародних відносин. Суть 
останньої полягала в захисті національних інтересів, які розглядаються як 
недопущення іноземного втручання у внутрішні справи, забезпечення 
непорушності національних кордонів як політичних, так і економічних, а 
також у відстоюванні певних ідеологічних поглядів. 
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Кінець ХХ ст. характеризувався остаточним переходом міжнародних 
відносин з геополітичної на геоекономічну парадигму розвитку. Такі 
дослідники, як Д. Хелд, Д. Гольдблатт, Е. Макгрю, Дж. Перратон (США)1, 
А. Неклесса (Росія)2, вважають, що світ взагалі живе за новими – 
геоекономічними, а не геополітичними законами. Тобто геоекономіка має 
власний простір - геоекономічний, у якому розгортається діяльність акторів 
сучасних міжнародних відносин (постіндустріальних держав, 
транснаціональних компаній, міжнародних організацій), що ґрунтується на 
геоекономічній парадигмі. Остання, в свою чергу, ґрунтується на 
забезпеченні національних інтересів, які розглядаються як забезпечення 
високих темпів економічного росту через інтернаціоналізацію господарських 
зв’язків і поступове розширення національних кордонів заради вільного руху 
товарів, капіталів, робочої сили, технологій. Досить важливим при цьому є 
те, що реалізація геополітичної парадигми ведеться переважно, якщо не 
виключно, на державному рівні, тоді як геоекономічної – засобами не лише 
держави, а й обов'язково приватного бізнесу. 

Нині склалася унікальна ситуація, коли геоекономіка владно диктує світу 
свої правила. Саме тут визріває нова роль зовнішньої політики держави і 
воєнної її компоненти, місце останньої в стратегічному світовому балансі 
сил та інтересів, які все більше переходять від геополітичних до 
геоекономічних інтересів. Це знайшло своє відображення в існуванні такої 
важливої тенденції силового протистояння як застосування новітніх 
геоекономічних технологій для повного або часткового паралічу економіки, 
а також геополітичного інформаційного протиборства. При цьому 
спостерігаємо, що межа між геоекономічними і геополітичними впливами та 
прямим силовим втручанням усе більше “розмивається”. 

Глобалізація та подальший в її умовах технічний прогрес спричиняє 
суттєвий вплив на військову справу, що обумовлює необхідність 
трансформації наших звичних уявлень про війну. 

По-перше, війни ХХІ ст. будуть починатися за інакшими сценаріями, ніж 
у минулому. Сьогодні основними потенціальними дестабілізуючими 
факторами в сценаріях розв’язування війн можуть бути використані: 

кризові явища суспільно-політичного життя в столиці держави; 
етнотериторіальні люфти в геополітичній структурі регіонів світу; 
масові порушення прав людини; 
надання підтримки “державам-терористам”; 
порушення міжнародних режимів, що регулюють воєнно-політичні 

питання міжнародної безпеки. 
По-друге, домінування інформаційної складової в структурі сучасної 

цивілізації якісно змінило воєнну стратегію й тактику: 
зникають чіткі межі між різними рівнями воєнних дій; 

                                           
1 Хелд Д., Макгрю Э., Гольдблатт Д., Перратон Д. Глобальные трансформации: Политика, 

экономика, культура / Пер. с англ. – М.: Праксис, 2004. – 576 с. 
2 Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме). – СПб.: Алетейя, 

2000. – 320 с. 
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здійснюється розширення простору військового впливу й скорочення 
його часу (зникає географічно заданий традиційний театр воєнних дій); 

оперативні й тактичні дії в інформаційному просторі випереджають суто 
фізичні дії. До того ж “інформаційна агресія” може у деяких випадках 
запобігати початку воєнних дій. 

По-третє, ставка робиться на безконтактне ведення бою. Забезпечити 
його дає змога зростання можливостей високоточної зброї. 

По-четверте, образ сучасної війни визначається таким явищем як 
створення єдиного інформаційного простору для всієї армії з підключенням 
до нього командного складу всіх рівнів, починаючи від командирів 
військових підрозділів. 

По-п’яте, значно зросла мобільність військ, які ведуть бойові дії. 
Зростання транспортних можливостей збройних сил та прискорення 
транспортних перевезень забезпечує передислокацію великих контингентів 
військ (бригад та дивізій) у будь-який регіон протягом кількох днів. 

По-шосте, попередні світові війни закінчувалися перемогою однієї 
коаліції над іншою. Ця перемога юридично оформлялась актами про 
беззаперечну капітуляцію. Внаслідок транснаціональних воєнних дій нині 
така форма перемоги стає неможливою. 

По-сьоме, розширилися функції армії. Поряд із найважливішою 
функцією збройних сил держави і на нинішній стадії глобалізації 
залишається захист територіальної цілісності країни, не дивлячись на 
тенденцію поступового розмивання звичних уявлень про національний 
суверенітет. 

В умовах глобалізації економічні інтереси розвинених країн все більше 
виходять за межі національної території, що обумовлює необхідність в їх 
захисті, у тому числі при необхідності і з використанням збройних сил за 
кордоном. Ці завдання по захисту зарубіжних економічних інтересів 
набувають статусу життєво важливих для національної безпеки. 

У контексті вищезазначеного варто звернути увагу на силовий компонент 
геостратегії сучасної держави, необхідний і достатній обсяг якого 
визначається спектром національних інтересів та ресурсними можливостями 
національної економіки й суспільним визнанням вибору національних 
інтересів, їх пріоритетності і необхідності захисту, тобто від узгодженості 
формаційної та цивілізаційної складових національних інтересів. 

Формаційна складова національних інтересів – це цілі та шляхи їх 
досягнення, що випливають з місця країни у сучасному світі. Ці цілі 
визначають політику держави щодо захисту державного суверенітету, 
територіальної цілісності та недоторканості кордонів. Таким чином, 
геостратегія держави при захисті даних національних інтересів ґрунтується 
на геополітичній парадигмі міжнародних відносин, що передбачає 
військовий контроль над територією та веденням “гарячих” та “холодних” 
війн проти держав-агресорів. 

Цивілізаційна складова національних інтересів – це цілі та шляхи, які 
визначаються просуванням комерційних інтересів транснаціональних 
компаній, які делеговані державі. Геостратегія держави при захисті цих 
інтересів ґрунтується на геоекономічній парадигмі міжнародних відносин, 
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яка вже не передбачає завоювання територій, а націлені на нав’язування 
оточенню своєї політичної волі і бачення майбутнього, на встановлення і 
досягнення стратегічних горизонтів, які визначаються геоекономічною 
конкуренцією. При цьому “зарубіжна функція” сучасної армії буде полягати: 

у нанесенні превентивних ударів по базах етнічних та релігійних 
екстремістів, котрі використовують методи збройної боротьби та 
терористичної діяльності; 

проведення операцій миротворчого характеру; 
виконання адміністративно-господарської функції в умовах 

післявоєнного відновлення системи забезпечення життєдіяльності 
“туземного суспільства”, що опинилося в кризі1. 

Відповідно, розширення функцій армії сучасної держави веде до 
диференціації вимог до її бойової виучки та технічного оснащення. Адже 
багатонаціональні операції по підтриманню миру і вирішенню конфліктів, у 
яких все активнішу участь беруть збройні сили низки сучасних держав, 
вимагають офіцерів, здатних працювати в контекстах, коли їм необхідно 
розуміти роботу, взаємодіяти і співпрацювати з різними діючими 
суб’єктами, які залучені у ці контексти, а саме з державами-націями, 
міжнародними організаціями, неурядовими організаціями та міжнародними 
засобами масової інформації. В такому мінливому контексті колишня 
концепція “солдата як воїна” має бути доповнена образом “солдата як 
дипломата та вченого”. “В цьому глобалізованому контексті, - пише 
Г. Скоппіо, - від солдата та офіцера вимагаються нові здібності, які не 
розходяться із здібностями, що висуваються перед цивільними особами, 
котрі конкурують на швидкоплинному, високотехнологічному і вкрай 
різноманітному ринку праці. Тоді всезагальне питання тут таке: “Яка роль 
освіти та навчання в підготовці цих нових громадян світу як цивільних, так і 
військових, щоб відповідати викликам глобалізації?”2 

Враховуючи глобальні трансформації у військовій сфері сучасної 
держави та зміни, які сталися в змістовних вимірах війни та природі воєнних 
дій, розширення функцій армії, Збройні сили України потребують 
формування нової генерації військових фахівців, що у свою чергу, вимагає 
відповідної реорганізації системи військової освіти. Адже у нинішніх умовах 
військовий професіонал повинен мати не лише високий рівень підготовки у 
суто військовій справі, а й чітко орієнтуватися в інших сферах діяльності, 
зокрема, в питаннях національної безпеки, здійснення геостратегії, 
інформаційного протиборства тощо. 

Варто зазначити, що при вирішенні завдань по формуванню нової 
генерації військових фахівців необхідно враховувати й системну кризу 
військової освіти, обумовлену безпосередньо кризою в освітянській сфері 

                                           
1 Ефимов Н. Глобализация: военный аспект // Свободная мисль. – 2004. - № 7. – С. 50-65; 

Ареєнко А. Військова глобалізація і організоване насильство на порозі ХХІ століття // Україна в 
глобалізованому світі: Зб. наук. праць. – К.: НБУ ім. В.І. Вернадського, 2007. – С. 152-160 с. 

2 Скоппио Г. Изменения в эпоху глобализации: воздействие на образование и обучение в 
гражданской и военной системах // Консорціум. – 2003. - № 6. – С. 90-91. 
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суспільства, що трансформується, а також двома суперечливими 
тенденціями: 

глобалізацією у військовій сфері (функціонування глобальної військової 
системи – як приклад розширення НАТО, світова система торгівлі зброєю 
тощо); 

регіоналізацією у військовій сфері (кожна країна на пострадянському 
просторі намагається “відродити” або створити власну військову школу). 

За цих умов вітчизняна система військової освіти перебуває в стані 
“культурного шоку”, що характеризується конфліктною взаємодією трьох 
типів цінностей: 

цінностей радянської військової школи – реліктова пам’ять системи 
військової освіти представлена старшими офіцерами та генералами; 

цінностей національної військової школи, яка щойно зародилася і 
перебуває на етапі становлення – представлена військовослужбовцями, котрі 
закінчили національні вищі військові навчальні заклади; 

цінностей, що імплементовані західноєвропейською та англо-
американською військовими школами – носіями яких є військовослужбовці, 
які пройшли перепідготовку у військових навчальних закладах країн Заходу. 

Виходячи з курсу євроатлантичної інтеграції України та нових 
організаційних принципів – геоекономічних, що домінують на 
євроатлантичному просторі і представлені цінностями геостратегічними та 
воєнно-політичними західного світу, для вітчизняної політичної та 
військової еліти існує нагальна потреба в (еволюційному) засвоєнні нових 
правил гри в глобалізованому світі. Зокрема, для військової еліти України 
необхідно еволюційним шляхом здійснювати перехід від старих 
методологічних стереотипів (радянських часів) до нових (поєднання 
цінностей національної військової школи з цінностями західної військової 
школи). При цьому вкрай небезпечним є копіювання західноєвропейського 
чи англо-американського досвіду формування системи воєнної безпеки, без 
урахування цивілізаційних, геополітичних, геокультурних та інших 
особливостей вітчизняних воєнно-політичної та військово-соціальної 
систем, якими є: 

концептуальна залежність військової та політичної еліти, що породжено 
відсутністю традицій стратегічної культури; 

“зараження синдромом постійного скорочення” представників збройних 
сил, що, по-перше, асоціюється з безперервним реформуванням військової 
сфери; по-друге, спричиняє негативний вплив не лише на кар’єру офіцера, а 
й на “життєву стратегію” останнього; 

довготривала відсутність “образу ворога” спричинила маргіналізацію 
воєнно-політичної свідомості офіцерів і набуває ознак незворотного 
процесу; 

розмитість “образу батьківщини” (СРСР, мала батьківщина – місце де 
народився, суверенна Україна) перешкоджає консолідації офіцерського 
корпусу на основі цінностей українського суспільства. 

Отже, перед вітчизняною військовою науковою елітою постало завдання 
формування нової парадигми військової освіти, яка б забезпечила подолання 
надмірної інертності воєнно-політичної свідомості офіцерських кадрів та 
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неспроможність швидкої адаптації її до змін в умовах глобалізації. Зазначене 
можна реалізувати, виходячи з наступних домінант: характеру 
глобалізаційних трансформацій у політичній та культурній сферах, 
характеру військово-технічної революції, що відбувається, та сучасних 
тенденцій збройної боротьби. Для цього необхідно здійснити еволюційний 
перехід у системі навчання від предметного (що дає фактологічні знання) до 
проблемного (що дає знання методологічних підходів вирішення існуючих 
проблем). 

Питання розробки перспективної парадигми військової освіти є окремою 
та складною темою і потребує ретельного дослідження, що автор і ставить за 
мету під час подальшої роботи у цій сфері. 
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АНТРОПОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ –  
НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА  

ТЕРМІНОСИСТЕМИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
 
Автор розглядає сутність антропології (фізичної), зміст важливих для 

українознавства антропологічних понять, визначає місце і значення 
антропологічних термінів в українознавчій терміносистемі. 

 
Сьогодні українознавство має ще чимало проблем у взаємодії з багатьма 

науками, що містяться і в теоретичній, і в практичній площинах. Коректне з 
наукового погляду використання досягнень багатьох наук і плідна взаємодія 
з ними – необхідна умова розвитку сучасного українознавства. Не подолані 
проблеми взаємодії українознавства з антропологією, адже антропологічний 
аспект у низці сучасних визначальних українознавчих праць, на жаль, або не 
представлений, або дещо затуманений. 

Автор має на меті розглянути сутність антропології (фізичної 
антропології), її формування й розвиток в Україні у зв’язку з 
українознавством, визначити місце антропологічних термінів у 
терміносистемі українознавства, місце і значення антропологічних 
досліджень для українознавства. Для цього необхідно результати головних 
антропологічних праць, що стосуються українознавства, зіставити й 
порівняти з антропологічним змістом визначальних українознавчих праць та 
інших, де висвітлено антропологічні питання. Робота здійснюється на 
виконання затвердженої Міністерством освіти і науки держбюджетної 
науково-дослідної теми: «Український етнос у світовому часопросторі» 
(2007–2009), керівником якої є доктор філологічних наук, професор Петро 
Кононенко.  
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У низці статей автор висвітлював певні українознавчі проблеми, що 
існують у розвитку терміносистеми українознавства1. Звертався автор і до 
антропологічно-українознавчої проблематики. У виданому в 2006 р. 
науковому понятійно-термінологічному словнику-довіднику з етнологічних 
та дотичних до них проблем українознавства «Україна – Етнос» кілька 
статей автора присвячено тлумаченню низки важливих для українознавства 
антропологічних понять-термінів2. Три статті антропологічного змісту 
запропоновані автором і до наукового енциклопедичного понятійно-
термінологічного словника-довідника «Українознавство», робота по 
укладанню якого триває в Інституті вже не один рік. Загальні риси та 
історичні обставини формування й розвитку української антропології 
(фізичної) у зв’язку з українознавством висвітлено в окремій статті3. У даній 
статті розглянуто головні відмінності між різними розуміннями поняття 
«антропологія», зміст важливих для українознавства антропологічних 
понять (фізичної антропології), визначено місце і значення антропологічних 
термінів в українознавчій терміносистемі. 

Назва «антропологія» (утворена від грец. anthropos – людина і logos – 
слово, поняття, вчення) вживається в різних значеннях. Це створює певні 
труднощі не лише для школярів і студентів, але й для українознавців-
науковців і українознавців-освітян. Тим паче, що в останні десятиліття для 
українців стали широкодоступними зарубіжні видання в російських та 
українських перекладах, де слово «антропологія» вживається в незвичному 
чи погано зрозумілому значенні для української людини постсовєтської 
доби. 

Сьогодні назву «антропологія» застосовують стосовно цілої низки наук 
про людину, що мають відмінності в предметі вивчення, світоглядних 
засадах, методах тощо. «Антропологія» в багатьох випадках є лише 
частиною назви, оскільки вживається разом з прикметником, який слугує 
розрізненню багатьох наук, наукових напрямів та течій між собою. У різних 
значеннях побутує й поняття «антропологізм», яке активно вживається у 
парі з прикметниками.  

                                           
1 Чирков О.А. Слабкі місця сучасної українознавчої термінології (за текстами навчальних 

програм з українознавства) // Українознавство. – 2002. – Число 3. – С. 79-81; Чирков О. 
Концентр «Україна – Етнос» у проекті наукового енциклопедичного понятійно-
термінологічного словника-довідника «Українознавство» // Українознавство. – 2006. – № 2. – 
С. 261-269; Чирков О.А. Етногеографічна складова українознавчої терміносистеми // 
Українознавство. – К., 2006. – № 1. – С. 295-302; Чирков О.А. Зміст поняття «етнічна будова 
людності України» та його місце в системі термінів українознавства // Збірник наукових праць 
Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2006. – Т. ХІ. – С. 535-546; Чирков О.А. 
Явище російщення України у системі термінів українознавства // Збірник наукових праць 
Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2005. – Т. VІ. – С. 287-296. 

2 Див.: Чирков О. Антропологічний тип // Україна – Етнос. Науковий понятійно-
термінологічний словник-довідник з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства 
/ Фігурний Ю.С. та ін. – К., 2006. – С. 9-12; Чирков О. Антропологія // Там само. – С. 12-15; 
Чирков О. Етнічна антропологія // Там само. – С. 70-72. 

3 Чирков О.А. Формування і розвиток української антропології (фізичної) у зв’язку з 
українознавством // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – 
К., 2008. – Т. ХХ. – С. 472-480. 
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Вважається, що термін «Антропологія» запровадив у ІV ст. до н.е. 
Арістотель, який вживав його стосовно вивчення духовних властивостей 
людини. Однак у ХVІ ст. у межах антропології розглядалися також 
«елементи, частини і члени людського тіла». Під впливом французьких 
просвітників ХVІІІ ст. сформувалося широке розуміння антропології – 
універсальної науки про людину, що має на меті вивчення її біологічної 
історії, матеріальної і духовної культури викопних і сучасних людей, 
психології, мови тощо. Диференціація науки та наявність різних 
теоретичних засад призвели до формування внутрішньо погано узгодженого 
комплексу антропологій: фізичної, філософської, психологічної, соціальної, 
культурної, етнічної, юридичної, політичної, історичної, палеоантропології.  

Чіткіше означеним є вузьке розуміння антропології, як науки про 
мінливість фізичного типу людини в часі та просторі; науки про походження 
й еволюцію людини, утворення людських рас та про нормальні варіації 
фізичної будови людини. У цьому сенсі «Антропологія» означає те саме, що 
й «Фізична антропологія». 

Сьогодні в Україні панує саме таке розуміння антропології. На 
позначення інших антропологій в українознавчих текстах вживають 
прикметники, проте не завжди. Антропологія сформувалася в самостійну 
науку впродовж серед. – ІІ пол. ХІХ ст. Вона складається з кількох розділів. 
Головними розділами антропології є такі: вчення про антропогенез, 
морфологія людини, расогенез. Від серед. ХХ ст. розвивається система наук, 
об’єднаних під назвою «біологія людини», яка охоплює своєю увагою 
фізіологічні, біохімічні та генетичні чинники, що впливають на варіації 
будови та розвитку людського організму. Антропологію (у вузькому 
розумінні) часто ототожнюють з біологією людини. 

Наявність великої кількості антропологій створює певні проблеми навіть 
у середовищі українознавців (зокрема комунікативну). Для їх подолання 
необхідна стандартизація терміносистеми українознавства та засвоєння 
українознавцями принаймні засадничих понять і термінів з усіх концентрів 
українознавства.  

Вже зі стислого огляду змісту антропології зрозуміло, що вона має 
прямий стосунок до українознавства. Відповідно без антропологічної 
складової українознавча терміносистема є не повною. 

Етнічна антропологія (антропологія етнічна) – розділ антропології 
(фізичної антропології), що розвивається на межі з етнологією, вивчає 
географічні варіації морфологічних, фізіологічних, біохімічних властивостей 
здорового людського організму, зв’язок між біологічними й етнічними 
утвореннями, що виникли в процесі диференціації виду та етнічної 
диференціації людства, біологічну своєрідність і подібність етнічних 
спільнот. Етнічну антропологію розглядають і як окрему науку, що 
сформувалася на межі антропології та етнології. 

Формування й розвиток етнічної антропології активно відбувалися в 
ІІ пол. ХІХ – І пол. ХХ ст., коли змагалися расистські й антирасистські 
погляди на природу людини. Етноантропологічні дослідження охоплюють 
усі таксономічні рівні виду Homo sapiens та етнічних спільнот від появи 
перших етнічних утворень до сучасності. Джерелами для 
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етноантропологічних досліджень слугують результати експедиційних 
антропометричних спостережень, результати археологічних досліджень, 
медичні статистичні дані, історичні документи тощо. Поява і розвиток 
етнічної антропології великою мірою сприяли зближенню суспільних і 
природничих наук, призвели до формування фактичної й теоретичної бази 
використання антропологічних даних як джерела етнологічної інформації.  

Від середини ХХ ст. етнічна антропологія тісно взаємодіє з 
популяційною генетикою, широко використовуючи її методику та 
теоретичну базу. Етнічна антропологія послуговується біологічними 
термінами, антропологічними, етнологічними, географічними та термінами 
інших наук. Серед головних термінів етнічної антропології є такі: 
«популяція», «велика раса», «мала раса», «антропологічний тип», «генотип», 
«етнос», «расовий склад етносу», «ґенеза етносу», «біологічний субстрат», 
«ендогенні шлюби», «гетерогенні шлюби». 

Усі сучасні люди належать до одного виду, більшість ознак якого має 
різні варіанти. Раніше расові класифікації базувалися на морфологічних 
критеріях, сьогодні при расовій типології чи класифікації враховують багато 
фізіологічних і біохімічних характеристик. Комплекси застосовуваних для 
цього расових ознак залежать від місця, що посідає певне ареальне 
утворення у внутрішньовидовій популяційній ієрархії.  

Зазвичай етнос містить у собі представників кількох антропологічних 
типів. Вивчення сучасної й минулої расової структури етнічних спільнот 
допомагає реконструювати процес формування окремих етнічних спільнот і 
визначити напрями й етапи їх етнічного розвитку в умовах біологічного й 
суспільного взаємозв’язку з сусідньою людністю.  

Представники одного антропологічного типу часто не лише наявні, а й 
чисельно домінують на більшій чи меншій частині етнічної території кількох 
етнічних спільнот. Етнічна антропологія разом з етнічною географією 
визначає минуле й сучасне проходження расових та етнічних меж, 
встановлює їх природну та суспільно-історичну зумовленість.  

Важливо зазначити, що біологічні відмінності між різними 
популяційними групами людей не мають чітких територіальних меж і досить 
часто не самоусвідомлюються на рівні малих рас. Етнічні ж відмінності на 
рівні етносів виразно територіально розмежовуються (зазвичай) і добре 
усвідомлюються. 

У довідкових українознавчих виданнях післясовєтського періоду етнічна 
антропологія, буває, тлумачиться, на жаль, не фахово, авторами, що не 
мають достатніх для цього ні антропологічних, ні етнологічних знань. 
Зокрема один автор статті про етнічну антропологію в авторитетному 
виданні НАН України повідомляє, що близько 70 % студентів 18 «вузів 
республіки» серед своїх «ненависних слів» назвали в 1990 р. «працю», 
«честь» та «порядок», і вважає, що «такими матеріями мала б займатися 
сьогодні етнічна антропологія». Дивно, але чомусь «особливе місце» в 
етнічній антропології надають «політичній етнології», а серед термінів, що 
характеризують біологічну й соціальну сутності людини блукають наче між 
двома соснами. 
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Антропологічний тип – 1. Історично сформований комплекс спадково 
стійких ознак фізичної будови, що характеризує групи людей певної 
території; 2. Групи людей, які мають спільні спадково стійкі ознаки фізичної 
будови. 

Даний термін вживають стосовно і великих людських рас і їхніх 
групових складників. У тому ж значенні, що й «Антропологічний тип» часто 
вживають «расовий тип». Расовий тип – 1) типовий набір певних спадкових 
морфологічних і фізіологічних (расових) ознак людини, 2) група людей, які 
мають характерні расові ознаки – належать до однієї раси. 

Сучасна антропологічна класифікація людства використовує ієрархічний 
принцип – кілька великих рас складаються з малих рас, які поділяються на 
антропологічні типи. 

Раса людей – порівняно велика група людей, пов’язаних спільним 
походженням, що проявляється в спільних спадкових морфологічних та 
фізіологічних особливостях, які змінюються в певних межах. Спільні расові 
ознаки певна група людей набуває в процесі історичного розвитку під 
впливом природного середовища й соціальних умов існування. Оскільки 
групова й індивідуальна мінливість расових ознак не співпадають, раси 
людини є не сукупностями особин, а сукупностями популяцій, тобто 
територіальних людських спільнот з тривалими (багатопоколінними) 
шлюбними зв’язками. Раси людини є внутрішньовидовими таксономічними 
категоріями, що змінюються в просторі й часі, але мають певну стійкість, 
зумовлену генетично. Науково доведено, що людські раси походять від 
одного або від близьких видів викопних гомінід. Усі людські раси разом з 
перехідними й змішаними групами, люди всіх антропологічних типів 
біологічно, культурно, соціально повноцінні й рівновартісні. 

Виокремлення людини з тваринного світу та пристосування до життя в 
різних умовах географічного середовища є складним тривалим процесом. 
Фізичний розвиток людства пройшов стадії: 1) архантропів, 
2) палеоантропів, 3) неоантропів. Антропологічні типи давніх людей 
відзначаються більшою варіативністю, ніж сучасних людей. Декотрі 
науковці висловлюють навіть думку, що расогенез (формування рас людини) 
відбувався паралельно з гомінізацією (процесом становлення людини, її 
олюдненням). 

Архантропи – найдавніші люди, викопні залишки яких знайдено в Азії, 
Африці, Європі. Архантропи з’явилися близько 1,5 млн років тому. Носії 
ашельської археологічної культури. Діляться на низку антропологічних 
типів – пітекантропів, атлантропів, синантропів, олдувайських та 
гайдельберзьких людей тощо. 450–200 тис. років тому найдавніші люди 
заселили велику частину Європи, ймовірно до лінії Львів, Київ, Харків. Всі 
архантропи належали до виду Homo erectus (людина прямоходяча). Зріст 
чоловіків пересічно становив 160–170 см, середній об’єм мозку становив 
1029 см³. Пересічний архантроп мав масивний череп, з виразними 
надочними та потиличними виступами, випнуте вперед обличчя з пласкими 
носовими кістками, важку нижню щелепу без підборідного виступу, великі 
зуби. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 394

Палеоантропи заселяли значно більшу територію земної кулі, ніж 
архантропи, у тому числі вільну від зледеніння територію України. Серед 
європейських палеоантропів розрізняють  ранніх палеоантропів та  пізніх чи 
«класичних». У зовнішності ранніх палеоантропів поєднувалися архаїчні 
риси та риси, притаманні сучасним людям. Деякі вчені вважають, що саме 
від палеоантропів походять люди сучасного фізичного типу. 

Представниками пізніх палеоантропів є неандерталоїди (неандертальці). 
Неандерталоїд – проміжний антропологічний тип між архантропом та 
неоантропом. Виник бл. 100–150, можливо 200 тис. років тому, дожив до 
часу 40–30 тис. років тому. Носій премустьєрської культури. Чи був він 
предком сучасної людини – щодо цього науковці сперечаються. Залишки 
неандертальця  знайшли 1856 р. поблизу Дюссельдорфа, у долині 
Неандерталь річки Неандер. Звідси походить його назва. Пізніше 
неандерталоїдів знаходили і в інших місцях.  

80–35 тис. років тому неандерталоїди заселяли максимальний ареал у 
Європі, в т. ч. територію України. «Класичні» неандертальці мали 
видовжений череп, спадистий лоб з великим надочним валиком, 
приплюснуту потилицю з добре розвинутим рельєфом, високе обличчя, 
широкий ніс, нижню щелепу з відсутнім чи ледь помітним підборідним 
виступом, зуби з великою внутрішньою порожниною, об’єм мозкової 
коробки близько 1400–1500 см³. 

Неоантропи – люди сучасного фізичного типу, які з’явилися близько 40–
35 тис. років тому. Припускають, що перші неоантропи постали 100–200 тис. 
років тому. Щодо місця (чи місць) появи перших неоантропів точаться 
суперечки. Черепи найдавніших неоантропів мають високу опуклу лобну 
кістку, надбрівні дуги та підборідний виступ. 

Серед неоантропів Європи виділяють 3 морфологічні варіанти – 
кроманьйонський, гримальдійський, брюнський. Найпоширенішим 
варіантом є кроманьйонський, іноді всіх неоантропів називають 
кроманьйонцями. Кроманьйонець – представник однієї з груп неоантропів, 
поширеної переважно на заході Європи. Часто кроманьйонцями називають 
узагальнено всіх викопних пізньопалеолітичних людей  сучасного виду 
(неоантропів),  віднайдених у різних частинах світу, найдавнішим з яких до 
40 тис. років. Назва «кроманьйонець» пов’язана з назвою ґрота Cro-Magnon 
(Кро-Маньйон) у долині річки Везер у Франції, де знайдено рештки кістяка.  

Усі сучасні люди належать до одного виду – Homo sapiens, більшість 
ознак якого має різні варіанти. Фізичні відмінності між різними 
популяційними групами людей не мають чітких територіальних меж. 

Найдавніші люди на території України з’явилися близько 1 млн. років 
тому. Первинне заселення українських земель відбувалося хвилеподібно, 
ймовірно трьома шляхами: з Балкан, з Центральної Європи, з Кавказу. 
Уявлення про антропологічні типи верхньопалеолітичної людності України 
дають знахідки сусідніх регіонів Європи. Антропологічний склад 
неоантропів України через поліморфізм, міграції, змішування був 
неоднорідним. У добу мезоліту тут мешкали представники трьох 
антропологічних типів: давньосередземноморського, протоєвропейського та 
змішаного, що утворився від їх метисації. Процес формування 
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антропологічного складу мезолітичної людності Середнього й Нижнього 
Подніпров’я тривав тисячі років. Міграційні потоки приносили нову 
людність з різних частин Європи і Західної Азії, проте у фінальному 
палеоліті почав домінувати протоєвропейський (північноєвропеоїдний) тип. 
Від змішання прийшлих з лісової зони протоєвропеоїдів з місцевою 
людністю давньосередземноморського типу в приморських районах України 
утворився новий антропологічний тип (доліхокранія, помірно широке 
обличчя, середній завширшки ніс). 

Серед неолітичних племен, крім протоєвропейського антропологічного 
типу, була людність з рисами давньосередземноморського типу, а серед 
носіїв ямково-гребінчастої кераміки, припускають, була певна монголоїдна 
домішка. 

Людність України доби енеоліту також була расово неоднорідна. Три 
головні морфологічні компоненти (протоєвропеоїдний тип, різновиди 
грацильного давньосередземноморського типу, поширений у Центральній 
Європі тип) інтенсивно змішувалися, що призводило до появи змішаних 
антропологічних варіантів. 

Різні за походженням антропологічні типи взаємодіяли на українських 
землях і в добу бронзи, і в пізніші часи. У добу Русі (ІХ–ХІІІ ст.) за 
варіаціями черепного показника та діаметра вилиць серед слов’янської 
людності території України дослідники виділили 4 антропологічні типи, 
найчисельнішим з яких був мезокефальний середньолиций тип, поширений 
у Середньому Подніпров’ї на землях літописних полян. Вважають, що 
фізичні риси полян сформувалися в процесі взаємодії грацильного 
черняхівського компонента та масивнішого, принесеного, ймовірно,  носіями 
празької археологічної культури.  

Людність кочових племен в українських степах періоду Русі та людність 
Кримського півострова мала ознаки південних європеоїдів з впливами 
середньоєвропейських типів, в окремих груп були домішки монголоїдного 
компонента. 

Л. Нідерле стосовно всіх слов’ян писав, що вони не відзначаються ні 
чистотою раси, ні єдністю фізичного типу. Цьому є пояснення. 
Морфологічні особливості праслов’ян формувалися на великій території 
тривалий час, під міграційним впливом північноєвропеоїдної довгоголової 
світлопігментованої раси та короткоголовішої темнопігментованої 
південноєвропеоїдної раси. Досі антропологи не змогли виокремити певний 
антропологічний тип, який можна було б вважати характерним для 
праслов’ян чи хоча б для слов’ян певного історичного проміжку. 

Фізичні риси сучасних українців сформувалися на основі морфологічних 
рис людності Русі, яка успадкувала риси давнішої людності території 
України.  Генетична спадковість простежується в Середній Наддніпрянщині 
від племен доби бронзи до скіфів лісостепу, далі до людності черняхівської 
культури, потім до давньоруської людності і до сучасних українців. 

Окремі відомості про фізичний тип людності, що мешкала на українських 
землях у давнину, подибуємо в працях стародавніх авторів.. У ХVІІ ст. 
московські купці відзначали (певно порівнюючи з москвинами), що українці 
чорні (смагляві, темноволосі) та тілом великі. А. Шафонський у 
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Чернігівського намісництва географічному опису (1786) описав зональні 
відмінності  фізичного типу українців  Лівобережної України таким чином: 
на Поліссі «людність загалом невисока на зріст і білява», у середній смузі 
Лівобережжя – «середня зростом, трохи вища за перших і темніша 
волоссям», у південно-східній частині Лівобережжя людність «загалом 
висока зростом, худорлява, обличчям смаглява і волоссям темно-русява». 

Д. П. Де ля Фліз у рукописній праці «Етнографічні описи селян Київської 
губернії...» (1854) визначав расову належність українців та звертав увагу на 
відмінності расових ознак людей північної частини губернії від решти. Він 
писав, що мешканці Київської губернії належать до білої раси, яку 
називають кавказькою. Українці Київщини, за його спостереженнями, мають 
такі риси: обличчя овальне, білого кольору... Рот не дуже великий, мало 
випирає, губи рідко коли товсті, кістки вилиць не дуже опуклі, зуби зазвичай 
добре поставлені симетрично й вертикально... Щоки рум’яні. Голова 
зазвичай має нормальні пропорції, і часто трапляються красиві обличчя. 
Волосся що в мужчин, що в жінок частіше русяве, ніж чорняве чи біляве, очі 
переважно не чорні, а блакитні й сірі. У більшості мужчин ростуть густі 
брови й густа борода, вони мають вуса і лише декотрі літні українці не 
голять бороду. На зріст українці високі, особливо на півдні губернії. 
Більшість мужчин має атлетичну будову тіла, міцні кінцівки... Але селяни, 
які мешкають на північ від Києва, в Радомишльському повіті, пересічно 
меншого зросту, не такої міцної статури, мають здебільше світле волосся та 
блакитні очі. 

П. Чубинський на підставі неповних антропологічних даних про 1366 
рекрутів виділив на Правобережжі три типи: український, галицько-
подільський та волинський, які відрізнялися між собою довжиною тіла і 
частково кольором волосся й очей.  

Перші ґрунтовні етноантропологічні дослідження української людності 
здійснив Хв. Вовк, який висловив думку про належність українців до 
виділеної Й. Денікером і названої ним же адріатичною, великої південної 
групи великих зростом і темних брахіцефалів, яку з антропологічного 
погляду можна було б назвати просто слов’янською. Підсумком 
антропологічного вивчення Хв. Вовком понад 40 територіальних груп 
українців став розділ «Антропологічні особливості українського народу» у 
2 т. фундаментальної праці «Український народ у його минулому й 
сьогоденні» (1916), де він відзначав відносну фізичну одноманітність 
українського народу та належність його до адріатичної (чи динарської) раси, 
поширеної також серед південних та частини західних слов’ян. Фізичні риси, 
характерні для більшості українців, вчений назвав українським 
антропологічним типом. Він писав, що українці є досить одноманітним 
народом, темноволосим, темнооким, вищим за середній зріст чи високого 
зросту, брахіцефальне, порівняно високоголове, вузьколице, з рівним і 
досить вузьким носом, з порівняно короткими верхніми та довшими 
нижніми кінцівками, що відхилення від українського антропологічного типу 
є незначними і спостерігаються лише на периферії етнічної території. 

Послідовники Хв. Вовка – І. Раковський та С. Руденко в узагальнюючій 
статті «Погляд на антропологічні відносини в українського народу» (1927) 
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розвивали висновки Хв. Вовка, вважаючи, що виокремлений ним 
український антропологічний тип насправді складається з двох 
антропологічних типів «злучених в один спільний» – адріатичного 
(динарського), який переважає у південній смузі української етнічної 
території, охоплюючи 44,5 % української людності, та альпійського, який 
охоплює 22 % українців. Вони дійшли висновку, що у формуванні 
антропологічного складу українців взяли участь представники щонайменше 
6 головних європейських типів. 

Р. Єндик у праці «Вступ до расової будови України» (1949) виділив 4 
групи «расових первнів», які проявлялися у бл. 20 округах українських 
етнічних земель. На його думку, ознаки динарського типу присутні в усіх 4 
расових первнях, найменше – у «нордійському з легкою домішкою 
динарського», поширеному на Радомишльщині, Курщині, Волині та на 
півдні Кубані. 

На думку В. Дяченка, висловлену за підсумками ґрунтовних досліджень у 
праці «Антропологічний склад українського народу» (1965), на етнічній 
території українців виділяється 5 антропологічних областей: 
центральноукраїнська, карпатська, нижньодніпровсько-прутська, валдайська 
(чи деснянська), ільменсько-дніпровська. 4 з них (крім карпатської) він 
знайшов відповідники в Білорусі та Росії. Важливо, що між усіма 
антропологічними областями України немає виразних відмінностей і різких 
переходів, що середні показники людності усіх виділених областей досить 
близькі з показниками найчисельнішої центральноукраїнської області (вона 
охоплює більшість українців). 

Аналіз варіацій одонтологічних ознак серед українців, зроблений 
Сегедою С. у праці «Украинцы» (Див.: Этническая одонтология СССР, 1979) 
дає підстави виділити три територіальні комплекси – різновиди 
середньоєвропейського типу: наддніпрянський матуризований (тобто 
масивний), наддніпрянський грацилізований (тобто менш масивний) та 
карпатський. Аналіз варіацій дерматогліфічних ознак і попарне зіставлення 
обстежених популяцій за методом СТВ показали, що територіальні 
відмінності серед українців за цими ознаками є помірними, що існує три 
зони, мешканцям яких властиве неоднакове поєднання провідних расово-
діагностичних ознак шкірного рельєфу: північна, середньоукраїнська, 
південна. 

Є. Данилова, підсумовуючи ґрунтовні гематологічні дослідження в праці 
«Гематологічна типологія українського народу у зв’язку з питаннями 
етногенезу» (1971), на підставі варіацій груп крові ABO, Rh, MN виділила в 
Україні п’ять геногеографічних областей: центральноукраїнську, південно-
східну, карпатську, поліську, деснянську. Чотири з них вона віднесла до 
великої східноєвропейської зони, та одну – карпатську, до 
північнобалкансько-карпатської зони. Крім близькості за гематологічними 
маркерами з сусідніми та спорідненими народами (болгарами, гагаузами, 
молдованами, північно-східними румунами, угорцями, словаками, сербами, 
боснійцями, поляками, білорусами, росіянами) зазначалося, що існують 
певні аналогії між гематологічними комплексами різних територіальних 
груп українців та  деяких прибалтійських популяцій. 
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За всіма морфофізіологічними ознаками українці належать до типових 
представників великої європеоїдної раси. На думку С. Сегеди, українці, 
«займаючи проміжне становище між північними та південними 
європеоїдами, вони більшою мірою тяжіють до останніх». Відхилення від 
комплексу притаманних більшості українців фізичних ознак дають змогу 
виокремити локальні антропологічні варіанти у Карпатах, на Буковині, на 
Нижньому Дніпрі. Наявні одонтологічні, дерматогліфічні та гематологічні 
відмінності між різними територіальними групами українців також не 
суперечать висновку про відносну антропологічну однорідність українців. 
Сучасні українці  з антропологічного погляду однорідніші за інші 
найчисельніші європейські народи – за німців, французів, італійців, а також 
за росіян чи китайців. В антропологічному складі українського народу 
відбилися і бурхливі етногенетичні процеси, і відносно стале відтворення 
генофонду (у поліських районах з найархаїчнішою морфологічною будовою 
людності). 

Отже, вивчивши антропологічну складову терміносистеми 
українознавства, робимо такі висновки. Назву «антропологія» застосовують 
сьогодні стосовно цілої низки наук про людину, що мають відмінності в 
предметі вивчення, світоглядних засадах, методах тощо. Диференціація 
науки та наявність різних теоретичних засад призвели до формування 
внутрішньо погано узгодженого комплексу антропологій: фізичної, 
філософської, психологічної, соціальної, культурної, етнічної, юридичної, 
політичної, історичної, палеоантропології.  

Чіткіше означеним є вузьке розуміння антропології, як науки про 
мінливість фізичного типу людини у часі та просторі. Щоправда в такому 
розумінні антропологію часто ототожнюють з біологією людини. 

Вживання назви «антропологія» у різних значеннях створює певні 
комунікативні труднощі для школярів і студентів, для українознавців-
науковців та українознавців-освітян. 

Група антропологічних термінів хоч і невелика чисельно, проте надто 
важлива складова частина українознавчої терміносистеми. Адже стосується 
вона підвалин українського етносу й української нації – формування й 
розвитку біологічних якостей українського етносу в світі, корінних та 
прийшлих етнічних спільнот в Україні.  

Сучасна практика вживання антропологічних термінів свідчить про те, 
що загальний рівень антропологічної культури в українському суспільстві 
залишається на низькому рівні. 

Для подолання комунікативних проблем необхідна стандартизація 
терміносистеми українознавства та засвоєння українознавцями принаймні 
засадничих понять і термінів з усіх концентрів українознавства.  

Опрацювання антропологічної складової українознавчої терміносистеми 
у відділі української етнології триває. Працівники відділу сподіваються 
одержати зауваження та поради щодо поліпшення представлення 
антропологічних термінів у термінологічних довідниках НДІУ та інших 
працях. Автор планує продовжити роботу і на інших ділянках 
антропологічно-українознавчого напряму. 
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ВСТУП УКРАЇНИ ДО СОТ –  
ВАЖЛИВИЙ КРОК НА ШЛЯХУ  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

У статті на основі широкого кола джерел аналізуються перспективи 
України на шляху до зони вільної торгівлі та єдиного митного простору 
після її вступу до Світової організації торгівлі. Особлива увага приділена 
прогнозуванню наслідків вступу України до СОТ, виділяються позитиви та 
негативи членства в цій організації. Автор спробував спрогнозувати 
першочергові кроки України в СОТ, визначити шляхи мінімізації негативних 
процесів та можливості підвищення конкурентоспроможності держави 
після вступу в цю організацію. 

 
5 лютого 2008 р. на засіданні в Женеві Генеральна Рада Світової 

організації торгівлі затвердила протокол про прийом України в члени цієї 
організації. Протокол приєднання підписали Президент України Віктор 
Ющенко і генеральний директор СОТ Паскаль Ламі1. 

Таким чином, після отримання статусу країни з ринковою економікою 
Україна подолала ще один важливий етап на шляху своїх інтеграційних 
прагнень до Європейського Союзу. Складаються сприятливі умови для 
реалізації наступних завдань – поступового підключення до Зони вільної 
торгівлі, а отже, і до Митного Союзу та Спільного ринку ЄС.  

Поряд з цим членство в СОТ зобов’язує нашу країну виконувати умови 
багатосторонніх угод, близько 50 яких регулюють 97% світового 
торговельного обігу. Тому дослідження і прогнозування наслідків вступу до 
СОТ для України пояснює актуальність проблематики статті. 

                                           
1 СОТ сказала «так» // http://www.dt.ua/2000/2020/61958/.  
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Об’єктом і предметом дослідження є аналіз позитивів і негативів 
членства України та шляхів мінімізації негативів вступу в СОТ. Автор 
спробував спрогнозувати ситуацію в країні після ратифікації Протоколу про 
вступ до СОТ, перспективи включення економіки України до Зони вільної 
торгівлі. Оптимізм автору надає можливість використання значного масиву 
монографій, статей та джерел електронних ЗМІ з проблематики Україна-
СОТ. 

Враховуючи потужну нормативно-правову основу євроінтеграційного  
зовнішньополітичного курсу держави, є всі підстави стверджувати 
надзвичайно важливий факт – уміння керівництва держави, вчених, 
дипломатів, інших структур, причетних до практичного вирішення питань на 
шляху України до СОТ, знаходити компроміс під час обговорення і 
прийняття пакетів законів, необхідних для нашого членства в цій організації. 

Заслуговують на увагу базові положення, сформульовані в документах, 
що обґрунтовують нормативно-правову основу євроінтеграційного курсу 
України. Це насамперед Угода про партнерство і співробітництво України з 
ЄС, Стратегія і Програма інтеграції України до Європейського Союзу, 
Послання Президента України до Верховної Ради тощо1.  

Багато цінного з дослідження СОТівської проблематики міститься у 
монографії “Іноземні інвестиції в Україні”2, у якій досліджені багатовекторні 
аспекти інвестиційної привабливості економіки України й розкрито систему 
інвестиційного клімату та законодавче забезпечення процесу залучення 
інвестицій.  

Досить змістовно проблематика інтеграційних процесів розгорнута в 
монографії “Міжнародні інтеграційні процеси сучасності”3. Автори роботи 
зуміли збалансовано подати об’єктивний аналіз інтеграційних намірів 
України як по “західному”, так і “східному” зовнішньополітичному вектору 
регіонального співробітництва. 

Інтеграційним перспективам України до СОТ присвячене аналітичне 
видання “Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО”4, де згруповані “позитиви” 
та “негативи” кожного з критеріїв вступу в названі організації з часів 
отримання незалежності нашої держави до 2005 р.  

Різносторонні аспекти, форми та методи реалізації євроінтеграційного 
курсу України знайшли своє місце у роботах вчених, що друкуються у 
випусках “Аналітичного щоквартальника”5 за редакцією О.В. Дергачова. 

                                           
1 Що таке Угода про партнерство та співробітництво: Довідник. – К.: Комісія 

Європейського Співтовариства, 1998. – 97 с.; Стратегія інтеграції України до Європейського 
Союзу // Указ Президента України від 11.06.1998 р.; Програма інтеграції України до 
Європейського Союзу // Указ Президента України від 14.09.2000 р.; Європейський вибір: 
Послання Президента України до Верховної Ради України. 2002 р. – К.: Преса України, 2002. – 
96 с.; Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє 
становище України у 2005 р.». – К., 2006.  

2 Іноземні інвестиції в Україні. – К.: Ред.-вид. від. УкрІНТЕІ, 2004. – 248 с. 
3 Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А.С. Філіпченко (кер. авт. кол.) та ін. – К.: 

Знання України, 2004. – 304 с. 
4 Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО: інтеграційні перспективи України. – К., 2004. – 

32 с.  
5 Аналітичний щоквартальник / За ред. О.П.Дергачова. – 2003. – № 3-4. 
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Цікавими, зокрема, є публікації І.Бураковського, О.Ковальової, Г.Яворської, 
О.Плотнікова, С.Фоміна, О.Сушка, В.П’ятницького. 

Універсальним, з нашої точки зору, є підручник для студентів вищих 
навчальних закладів з проблематики, що розглядається, – «Світова 
організація торгівлі»1, у якому детально досліджуються складові процесу й 
етапи підготовки до вступу в СОТ, переваги і недоліки членства України в 
цій організації.  

Достатньо широко питання зазначеної проблематики аналізуються в 
щорічних монографіях, що їх видає Національний інститут стратегічних 
досліджень – “Україна: Актуальні проблеми, стратегічні пріоритети“2. 

Враховуючи актуальність СОТівської проблематики, постійну увагу їй 
приділяють тижневики «Дзеркало тижня»3, «2000»4, електронні засоби 
інформації та інші джерела. 

Спираючись на значний обсяг джерел, монографічної, інформативно-
аналітичної літератури та даних щодо СОТівської проблематики, вважаємо 
за можливе спрогнозувати наслідки вступу до СОТ для держави загалом та 
виробників продукції різних галузей народногосподарського комплексу 
України зокрема.  

Відомо, що СОТ є міжнародною організацією, діяльність якої у той чи 
інший спосіб сприяє запровадженню принципів вільної торгівлі в усьому 
світі. Вона спонукає країни – члени до скасування імпортних тарифів та 
інших перешкод у торгівлі. Завдяки своїй діяльності СОТ стала одним із 
символів глобалізації. Справді, це єдина міжнародна організація, яка 
переглядає правила міжнародної торгівлі з метою їх лібералізації, здійснює 
нагляд за виконанням країнами – членами чинних торговельних угод, а 
також проводить переговори щодо розробки та прийняття нових угод у сфері 
подальшої лібералізації торговельних відносин між країнами-членами. 
Поряд з цим СОТ: 

допомагає підтримувати стабільні міжнародні відносини та сприяє 
конструктивному врегулюванню торговельних суперечок, забезпечує 
країнам-членам конструктивний та справедливий  механізм для 
залагодження суперечок у сфері міжнародної торгівлі; 

сприяє лібералізації торгівлі в рамках СОТ, зменшує вартість 
проживання громадян. Протекціонізм у торгівлі коштує дорого для 

                                           
1 Осика С.Г., П’ятницький В.Т. Світова організація торгівлі: Підруч. – К.: «К. І.С.», 2004. – 

516 с. 
2 Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006 / За ред. О.С. Власюка. – К.: 

НІСД, 2006. – 576 с. 
3 Бураковський І. Шлях України до СОТ: суб’єктивні нотатки про українську економічну 

політику // Дзеркало тижня. – 2005. – № 39 (567). http://www.dt.ua/1000/1030/51475/; 
Загоруйко Ю. Втрачаємо навіть те, чого не маємо // Дзеркало тижня. – 2006. – 7 жовтня. – С. 7; 
Зовнішньополітичний квартет: какофонія тактики, гармонія стратегії? // Дзеркало тижня. – 2006. 
– 30 грудня. – С. 5; Вступ України до СОТ: фінішна пряма чи крива? // Дзеркало тижня. – 2006. 
– № 49 (628). http://www.dt.ua/2000/2020/55438/; Спочатку вступіть до СОТ // Дзеркало тижня. – 
2007. – № 34 (663). http://www.dt.ua/1000/1550/60467/; СОТ сказала «так» // Дзеркало тижня. – 
2008. – №5 (684). http://www.dt.ua/2000/2020/61958/. 

4 Никонов В. Размышления на пути в ВТО: прогноз потерь Украины // «2000». – 2008. – 
25 января. – С. 3. 
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громадян, оскільки призводить до зростання цін. Глобальна система СОТ 
зменшує бар’єри в торгівлі завдяки проведенню переговорів та застосуванню 
принципу недискримінації торговельних відносин; 

надає споживачам більший вибір товарів та послуг. Зростання торгового 
обороту забезпечує споживачам величезний вибір як товарів, так і послуг. 
Конкуренція з імпортом призводить до покращення якості товарів та послуг, 
що виробляються в країні. Це спонукає до розширення асортименту 
продукції та збільшення кількості технологій; 

скорочує торговельні бар’єри, дає змогу збільшувати міжнародні 
торговельні потоки, що призводить до збільшення доходів країн та, 
відповідно, їх громадян. За підрахунками СОТ, внаслідок впливу угод, 
досягнутих країнами-членами в рамках багатосторонніх переговорів 
уругвайського раунду, що завершився в 1994 р., світові доходи від торгівлі 
збільшилися на суму від $109 до $510 млрд. (залежно від припущень при 
проведенні розрахунків та можливої похибки); 

стимулює економічне зростання. Міжнародна торгівля не лише збільшує 
інтегровані доходи країн, а й надає додаткові можливості для збільшення 
зайнятості населення країни; 

є надзвичайно впливовою організацією, змушує суверенні держави 
змінювати національне законодавство, проголошуючи його таким, що не 
відповідає правилам вільної торгівлі. 

Разом з цим складність адаптаційного періоду для економіки України, 
яка «занурюється» в море світової конкуренції та квотування, як і раніше, 
полягає в об’єктивних реаліях процесу глобалізації, які визначатимуться 
впливом таких чинників, як: 

подорожчання енергоносіїв, яке є основним негативом для економіки 
України. Інфляційні наслідки його ще не виявилися, та воно, поза сумнівом, 
спричинює «шлейф» зростання вартості регульованих енергетичних та 
транспортних тарифів; такий розтягнутий у часі інфляційний шок вимагатиме 
допущення певної адаптаційної інфляції; 

підвищення тарифів природних монополій, що може стати акселератором 
інфляційних процесів; 

вагомі ризики з боку бюджетно-фінансової сфери. Переважне 
спрямування видаткової частини бюджету на поточне споживання (поточні 
видатки бюджету становлять понад 90% від загального обсягу) формує загрози 
макроекономічного розбалансування та зростання бюджетного дефіциту, що 
може позначитися на окремих сегментах грошово-кредитного ринку; 

від'ємне сальдо поточного рахунку платіжного балансу, що в І кв. 2006 р. 
вже досягло 769,1 млн. грн., та надалі згідно з прогнозами зростатиме; це 
зумовило зменшення надходження іноземної валюти на валютний ринок 
України, яке не компенсувалося навіть активним зростанням припливу 
іноземних інвестицій, які за січень-березень 2006 р. збільшилися в 2,9 раза 
порівняно з відповідним періодом 2005 р.; 

висхідна цінова динаміка на світових ринках металургійної та хімічної 
промисловості, яка здійснюватиме суперечливий вплив: хоча це дозволить 
наростити обсяги експорту і забезпечити належний приплив іноземної 
валюти, проте підтримуватиме імпорт інфляції зі світових ринків; 
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зростання пропозиції інвалюти внаслідок приходу в Україну великих 
закордонних інвесторів, збільшення зовнішніх державних та приватних 
запозичень і трансфертів від працюючих за кордоном, що підтримає 
стабільність на валютному ринку, навіть за наявності помітних інфляційних 
тенденцій; 

коливання інфляційних настроїв, які визначатимуть чутливість 
готівкового валютного ринку та його вплив на ситуацію міжбанківського 
валютного ринку1. 

Виходячи з наведеного вище, надзвичайно цікавими й аргументованими є 
думки, висновки та прогнози фахівців з СОТ, зокрема відомого експерта з 
питань СОТ, директора Інституту економічних досліджень і політичних 
консультацій І. Бураковського, який відзначив: “По-перше, уряду треба 
старанно підготуватися до ратифікації Протоколу про вступ до СОТ у 
парламенті. Можна відразу сказати, що цей процес супроводжуватиметься 
нагнітанням лобістами пристрастей щодо величезних втрат їхніх галузей. 
Хоча на перевірку багато оцінок виявляються міфами. Висуватимуться 
вимоги вступати до СОТ із застереженнями (прийняття яких означає відмову 
від СОТ), негайно надати масштабну державну підтримку (за наш із вами 
рахунок як споживачів). Питання політизуватиметься, мовляв, «СОТ 
сьогодні – це НАТО для України завтра». Я не виключаю спроб окремих 
політичних сил банально «розміняти» ратифікацію на якісь суто шкурні 
«пряники» для себе. Однак сподіваюся, що Верховна Рада продемонструє 
політичну відповідальність і досить швидко ухвалить рішення про 
ратифікацію. 

По-друге, уряд повинен ефективно організувати процес імплементації 
зобов’язань України перед СОТ. При цьому всім учасникам процесу треба 
чітко засвоїти, що виконання вимог СОТ – це те ж саме реформування 
регуляторної політики, про яке нині не говорить тільки лінивий. Саме якість 
національної регуляторної політики значною мірою визначає 
конкурентоспроможність національних компаній щодо іноземних 
конкурентів. Важливо, що тепер ці зміни відбуватимуться під невсипущим 
зовнішнім контролем. 

По-третє, дуже хочеться, щоб вступ до СОТ сприяв наповненню новим 
змістом дискусій про конкурентоспроможність України. На практиці це 
означає чітке виокремлення виключної сфери відповідальності самого 
бізнесу за результати своєї діяльності, виключної сфери відповідальності 
держави за створення рівних сприятливих умов для компаній і сфери, де 
бізнес і держава цивілізовано об’єднують свої зусилля для розв’язання тих 
чи інших економічних проблем”2. 

Світова організація торгівлі оприлюднила умови вступу до неї України, 
зокрема мита й терміни їх запровадження. Як повідомляє «Інтерфакс-
Україна» з посиланням на прес-реліз СОТ, середні імпортні мита при 

                                           
1 Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки / За ред. О. Власюка. – К.: Знання 

України, 2005. – С. 248. 
2 Бураковський І. СОТ сказала «так» // Дзеркало тижня. – 2008. – № 5 (684). 

http://www.dt.ua/2000/2020/61958/. 
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поставках товарів в Україну становлять 10,66% – для сільськогосподарських 
продуктів і 4,95% – для промислових товарів. Загалом мита встановлено в 
діапазоні від 0 до 50%, при цьому за деякими позиціями передбачається їх 
поетапне скорочення до 2013 р. 

Найвищими тарифами, які може застосувати Україна, є тарифи на цукор 
– 50% і соняшникову олію – 30%. Інші групи товарів із граничним рівнем 
тарифів у розмірі 25% включають деякі різновиди радіоприймальної 
апаратури, синтетичні нитки й конвеєрні/приводні ремені. 

У категорію товарів зі зниженими митами, які скасують на початковому 
етапі або в перспективі, входять цивільні літаки, будівельне устаткування, 
дистильований алкоголь, деякі види риби, деякі хімічні речовини, нафтові 
мастила, медобладнання, медпрепарати, деревина, целюлозно-паперові 
вироби, деякі різновиди пряжі й тканин, деякі різновиди основних металів, 
сталь, IT-продукти, меблі та іграшки. 

Україна погодилася не застосовувати інших податків і мит, крім своїх 
звичайних мит, зазначається в прес-релізі. 

Відповідно до нього, в сільському господарстві Україна погодилася не 
субсидіювати експорт. Крім того, країна обмежить свою підтримку 
внутрішнього сільгоспвиробника (яка впливає на торгівлю) сумою 3,04 
млрд. грн. (приблизно 613 млн. дол.), або 5% від валової вартості 
внутрішнього сільгоспвиробництва. 

Як і для всіх членів СОТ, в України не буде лімітів за витратами на 
внутрішні програми підтримки, які не впливають або мінімально впливають 
на торгівлю, за умови, що ці програми відповідають критеріям, викладеним 
у договорі щодо сільського господарства. 

Досягнуто домовленості про те, що Україна відкриє тарифну квоту на 
цукор-сирець обсягом 260 тис. т на рік і збільшить її до 267 тис. т до 2010 р. 
Цю квоту буде адміністровано за принципом «першим прийшов – першим 
обслуговуєшся» протягом трьох років після вступу до СОТ1. 

Інший фахівець – міністр економіки України Б. Данилишин вважає, що 
вступ України до СОТ сприятиме додатковому зростанню реального 
валового внутрішнього продукту за рахунок додаткового збільшення 
експорту української продукції в обсязі щонайменше 1,5-2 млрд. дол. США, 
а за сприятливих умов – до 4 млрд. дол. США.  

Світова організація торгівлі – це  правова та інституціональна основа 
міжнародних торговельних відносин, основними функціями якої є нагляд за 
виконанням багатосторонніх угод; оцінка торговельної політики кожної 
країни-члена. СОТ також є форумом для проведення багатосторонніх 
міжнародних торговельних переговорів. В рамках питань розвитку 
глобальної економіки Світова організація торгівлі здійснює співробітництво 
з іншими міжнародними організаціями та надає технічну допомогу країнам, 
що розвиваються, найменш розвиненим країнам та країнам з перехідною 
економікою. 

                                           
1 Бураковський І. СОТ сказала «так» // Дзеркало тижня. – 2008. – № 5 (684). 

http://www.dt.ua/2000/2020/61958/. 
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Членство України в СОТ, крім довіри інвесторів, яка, за різними 
оцінками, може принести до 500 млн. дол. США додаткових іноземних 
інвестицій щорічно, сприятиме додатковому підвищенню добробуту 
населення на 3%.  

Україна має можливість претендувати на інвестиції транснаціональних 
компаній, які зараз працюють у країнах Центральної та Східної Європи, що 
стали членами ЄС. Членство в СОТ є фактором привабливості для залучення 
інвестицій цих компаній, оскільки членство в організації полегшить доступ 
продукції, виробленої в Україні, на ринки 151 країни світу1. 

Вступ України до СОТ активізував громадську думку щодо подальших 
першочергових дій по відношенню до Світової організації торгівлі, а також 
дискусію щодо «позитивів» і «негативів» для України її членства в даній 
організації. Але перш за все необхідно: 

По-перше, уряду країни підготуватися до ратифікації Протоколу про 
вступ до СОТ у парламенті; 

по-друге, усім гілкам влади насамперед уряду необхідно організувати 
процес імплементації зобов’язань України перед СОТ. Виконання вимог 
СОТ передбачає реформування регуляторної політики, яка буде значною 
мірою визначати конкурентоспроможність національних секторів економіки 
і підприємств щодо іноземних конкурентів. Тепер ці зміни відбуватимуться 
під зовнішнім контролем, а це зовсім інша якість контролю за адаптацією 
економіки України до вимог СОТ; 

по-третє, вести пошук українським товаровиробникам шляхів 
підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг. На практиці – це 
виокремлення виключної сфери відповідальності бізнесу за результати своєї 
діяльності, виключної сфери відповідальності держави за створення рівних 
сприятливих умов для представників різних сегментів економіки. Іншими 
словами, є гостра необхідність об’єднати зусилля для розв’язання 
економічних проблем. При цьому слід звернути увагу як на позитиви, так і 
на негативи вступу України до СОТ2. 

Так до позитивів вступу до СОТ можемо віднести такі особливості: 
а) для виробників: отримання полегшеного доступу до світових ринків 

товарів, послуг, технологій, капіталів; отримання міжнародно-визнаних прав 
для захисту національних економічних інтересів на цих ринках (відповідно 
до норм і правил СОТ); пожвавлення виробництва в окремих 
експортоорієнтованих галузях економіки внаслідок лібералізації режиму 
доступу до зовнішніх ринків; зменшення витрат українських експортерів від 
дискримінаційних заходів; зменшення транспортних витрат внаслідок 
гарантування свободи транзиту товарів територією країн – членів СОТ тощо; 

б) для споживачів: розширення асортименту та якості пропонованих 
товарів та послуг, зниження їх ціни; зміни в обсягах і структурі споживання 
тощо; 

                                           
1 Богдан Данилишин: Вступ України до СОТ сприятиме зростанню реального ВВП за 

рахунок додаткового збільшення експорту української продукції // http://www.kmu.gov.ua. 
2 Манько В. В очікуванні СОТ: Чи зможе Україна скористатися перевагами від вступу до 

клубу Світової торгівлі // Дзеркало тижня. – 2005. – 10 грудня. 
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в) для макроекономічного стану країни: поява вже в короткостроковій 
перспективі додаткових стимулів для проведення необхідних внутрішніх 
реформ, створення передумов для захисту конкурентного середовища та 
боротьби з корупцією; розвиток нових технологій; поліпшення 
інвестиційного клімату; зниження рівня тінізації імпорту. 

Високу ймовірність переважання позитивних наслідків вступу України 
до СОТ матимуть металургійна та хімічна промисловість, телекомунікації, 
туристичні послуги, фондовий ринок, трубопровідний транспорт, банківські 
послуги тощо. 

Поряд з цим до негативних наслідків вступу до СОТ слід віднести: 
а) для виробників: загострення існуючих внутрішніх економічних 

проблем; неготовність вітчизняних виробників в окремих випадках до 
жорсткої конкуренції; зменшення прямої підтримки з боку держави для 
окремих галузей; проблеми реструктуризації, очевидно, чекатимуть і на 
український аграрний сектор; певне витіснення вітчизняних постачальників 
авіаційних і деякою мірою морських транспортних послуг; можлива криза 
нездатності національних виробників щодо дотримання міжнародних 
стандартів; 

б) негативом для держави сьогодні є й те, що, відкривши свій ринок для 
більшості іноземних товарів, Україна не прийняла документів, необхідних 
для власного доступу на ринки інших країн на таких самих умовах. У 
результаті маємо падіння сальдо торгового балансу, значне перевищення 
імпорту над експортом. 

Іншим проблемним питанням у контексті вступу до СОТ, як свідчать 
наведені дані, залишається сільське господарство та цукрова промисловість. 
Існуючий сьогодні в Україні порядок і обсяг сільськогосподарських субсидій 
погано узгоджується з правилами СОТ. Застосування імпортних ставок щодо 
цукру-сирцю суперечить нормам СОТ. Якщо узагальнити позитиви і 
негативи вступу України до СОТ, вони матимуть такий вигляд1: 

 

ПРОГНОЗОВАНІ ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ ДО СОТ 

Зростання у сфері торгівлі 
імпортом 

 Більш стабільні правила в 
економіці всередині країни 

Розвиток транспортної 
інфраструктури, пов’язаний із 

збільшенням перевезень 

 Збільшення можливостей 
зростання експорту з України 

Додаткові обсяги іноземних 
інвестицій 

 Споживачі отримують більший 
вибір 

                                           
1 Манько В. В очікуванні СОТ: Чи зможе Україна скористатися перевагами від вступу до 

клубу Світової торгівлі // Дзеркало тижня. – 2005. – 10 грудня. 
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Обмеження повноважень 
Кабміну, Президента та 
Верховної Ради на 

адміністративне управління 
економікою 

 Ширше включення імпортних 
матеріалів і комплектуючих у 

вітчизняні вироби, що спричиняє 
зростання 

конкурентоспроможності 

 

Прогнозовані недоліки вступу до СОТ 

Зростання безробіття  Експансія імпортної продукції 

Скорочення внутрішнього 
виробництва 

 Порушення експортно-імпортного 
балансу й тиск на курс нацвалюти 

Ускладнення відносин із 
партнерами й сусідами в 
зв’язку з перерозподілом 
ринків товарів і послуг 

 Остаточна втрата 
неконкурентоспроможних галузей 

і підприємств у сфері 
машинобудування й переробки 

 
Саме тому слід зазначити необхідність перегляду усієї системи 

взаємовідносин по осях: Виробник – Держава, Держава – СОТ, СОТ – 
Україна, підвищення дієвості кожної з них. 

Виходячи з цього, актуальним завданням для нашої країни є розробка 
стратегічної програми адаптації та реалізації потенціалу членства в СОТ, 
яка передбачатиме: 

спеціальні заходи, спрямовані на компенсацію очікуваних 
короткострокових негативних наслідків від вступу до СОТ, зокрема у сфері 
зайнятості; 

умови та терміни системного захисту пріоритетних галузей економіки з 
максимальним  використанням механізмів, дозволених СОТ; 

подолання дискримінаційних обмежень щодо українських компаній на 
зовнішніх ринках; 

підготовку спеціалістів, здатних використовувати правові норми СОТ і 
діючу систему вирішення суперечок для обстоювання інтересів України на 
зовнішніх ринках. 

Для зменшення негативних наслідків вступу України до СОТ, на наш 
погляд, слід:  

по-перше, більш детально відпрацювати комплекс нормативно-правового 
забезпечення процесу приєднання до СОТ з урахуванням особливостей 
імпортно-експортного потенціалу України; 

по-друге, врахувати недоліки й упущення, які мали місце в Польщі, 
країнах Балтії, ближніх сусідів – Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині. 
Адже сьогодні в цих країнах чітко й конкретно постали проблеми щодо 
компенсації Європейським Союзом збитків сільськогосподарського 
виробництва (Угорщина); вугільній галузі (Польща); рибопереробній галузі 
(країни Балтії) та великий (у Польщі і Словаччині до 18%) рівень 
незадіяного працездатного населення; 

по-третє, покращити рівень підготовки професійних кадрів з 
проблематики СОТ в Україні; 
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по-четверте, вести постійний моніторинг проблеми й мати об’єктивну 
оцінку можливих наслідків для кожної ланки господарського механізму, 
вступу в СОТ тощо. 

Розв'язувати зазначені та інші проблеми доведеться найближчим часом. 
Вступ України до СОТ може і має стати своєрідною межею відліку, від якої 
розпочнеться реальна перебудова економіки, якщо країна буде орієнтована 
на "вмонтування" до глобальної економіки, використовуючи цей процес для 
підвищення ефективності виробництва і покращення рівня життя громадян 
України.  

Слід чітко усвідомлювати, що без створення відповідних умов 
підвищення конкурентоспроможності продукції національного виробництва, 
передусім, на внутрішньому ринку, ми не зможемо протистояти експансії 
більш досвідчених гравців на міжнародних ринках товарів, послуг і 
технологій насамперед розвинених країн і транснаціональних компаній.  

Аналіз соціально-економічних процесів в Україні, у тому числі в 
зовнішньоекономічній діяльності, що відбувалися протягом останнього 
десятиліття, дає можливість зробити висновок: подальший розвиток країни 
залежатиме від узгодженості тенденцій внутрішнього економічного розвитку 
із загальносвітовими тенденціями. Цьому має сприяти приведення 
національного законодавства відповідно до норм та стандартів СОТ.  

Оцінюючи процеси, пов'язані зі вступом до СОТ, можна зробити 
висновок, що неналежна підготовка органів виконавчої влади та суб'єктів 
господарювання до цього важливого кроку провокує загрози національним 
інтересам України. Сьогодні для цього є підстави. 

По-перше, не поліпшилася ситуація з інформаційним забезпеченням 
вступу України до СОТ і ЄС, про необхідність поліпшення ситуації з 
інформаційним забезпеченням процесу вступу до СОТ наголошувалося на 
всіх нарадах, науково-практичних конференціях і "круглих столах", що 
проходили до 2007 р. Нагальною є потреба інформаційно-роз'яснювальної 
роботи в регіонах, навіть на окремих підприємствах. Для прикладу, в Китаї 
вийшло понад 6 тис. найменувань різних книг, посібників тощо з проблем 
СОТ, що сприяло динамічному адаптуванню населення до норм і вимог 
Світової організації торгівлі.  

По-друге, загострюється проблема кадрового забезпечення. В Україні 
навряд чи набереться достатня кількість фахівців, здатних стратегічно 
мислити й обстоювати національні інтереси в СОТ. До прикладу, в Росії в 
центрі та в регіонах ще у 2006 р. розпочато навчання менеджерів з проблем 
СОТ. 

По-третє, вступ до СОТ не завжди супроводжується реальними заходами 
щодо реформування національної економіки, підвищення 
конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому 
ринках. Зважаючи на досвід Киргизстану, Грузії, Молдови та Китаю, які 
стали членами СОТ в останні роки, можна зробити висновок, що негативні 
наслідки відкриття ринків товарів та послуг зводяться до мінімуму лише за 
умови узгодженості економічних реформ, які реалізуються відповідно до 
стратегічного курсу держави, з реформами, спрямованими на гармонізацію 
національної економічної політики відповідно до норм і правил угод СОТ. 
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По-четверте, загострюються проблеми державного регулювання 
зовнішньоекономічної сфери. Вступ до СОТ у найближчі рік-два 
унеможливить використання більшості традиційних прямих і непрямих 
форм підтримки експорту, зокрема тих, що суперечать нормам і правилам 
угод СОТ. Проти товарного експорту України поки що застосовуються 
квоти, ліцензії, антидемпінгові і компенсаційні мита. У перспективі можна 
очікувати використання таких інструментів, як розслідування порушень прав 
інтелектуальної власності, невідповідність міжнародним стандартам і 
фітосанітарним нормам тощо.  

Слід визнати, що після вступу України до СОТ необхідним є коригування 
стратегії і тактики реалізації економічної політики держави, формування 
адекватного механізму регулювання, що в кінцевому підсумку дасть змогу 
зменшити негативний вплив зовнішніх чинників на економіку України в 
процесі вступу до СОТ, поліпшити конкурентні позиції на зовнішніх ринках.  

Проведений аналіз стану євроінтеграційного поступу України дає 
можливість зробити окремі висновки щодо вдосконалення процесу 
інтеграції економіки України в систему Світової організації торгівлі, а саме: 

незважаючи на гостру необхідність прискорення інтеграції, слід 
забезпечити об’єктивну оцінку можливих наслідків приєднання України до 
СОТ; 

з метою максимального використання переваги членства в СОТ та 
мінімізації можливих негативних наслідків у період адаптації вжити 
комплексних заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки; 

завершити процес внесення змін і доповнень до відповідних законів 
України. Створити ефективний механізм моніторингу за відповідністю 
українського законодавства нормам СОТ; 

здійснити всебічний аналіз ефективності використання наявних ресурсів 
(фінансових, кадрових та інших) для реформування торговельної політики з 
метою досягнення критеріїв членства в СОТ; 

забезпечити перепідготовку кадрів з питань діяльності СОТ, які 
відстоюватимуть інтереси держави; 

вивчити можливості більш широкого залучення іноземної технічної 
допомоги для вирішення питань підготовки фахівців у сфері діяльності СОТ. 

Важливим кроком на шляху України до СОТ є позитивна реалізація 
Плану дій Україна – ЄС у рамках Європейської політики сусідства. 
Своєчасне й якісне його виконання дасть змогу створити передумови для 
нового формату – нової посиленої Угоди про Партнерство і 
Співробітництво, у якій мають бути окреслені питання щодо перспектив 
членства України в ЄС.  

На наш погляд, реалізація цих етапів цілком можлива за умови 
сконцентрованих і скоординованих зусиль з боку влади, за підтримки 
суспільства та сприятливого розвитку політичних процесів в Україні.  
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Гевко В.Р. (Тернопіль) 

 
РОЛЬ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ  

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ  
У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ 

 
У статті аналізується роль і значення українсько-польських стосунків у 

забезпеченні миру і стабільності у регіоні Центрально-Східної Європи. 
 
Із здобуттям Україною незалежності та отриманням Польщею політичної 

свободи розпочався активний процес формування оновленої моделі 
міждержавних відносин, як незалежних та демократичних держав. Нова 
сторінка в багатовіковій історії зв'язків українського та польського народів, 
головним чином, пов'язана з процесом формування та реалізації 
стратегічного партнерства в об'єднаній Європі, забезпеченням стабільності і 
миру в регіоні Центрально-Східної Європи. Тому в умовах розбудови й 
утвердження як України, так і Польщі виникає необхідність об'єктивно 
дослідити складний процес налагодження і розвитку українсько-польських 
двосторонніх відносин на сучасному етапі та їх місця в структурі 
міжнародних відносин. Природно, що ці питання в час розвитку оновлених 
державностей дедалі більше стають предметом дослідження як українських, 
так і польських учених1. Розв’язанню цих завдань має певною мірою 
слугувати дана стаття, авторка якої намагалася об’єктивно та неупереджено 
висвітлити роль України і Польщі у забезпечені стабільності у Центрально-
Східній Європі.  

Повноцінні відносини України та Польщі після здобуття незалежності 
обох країн стали важливим стабілізуючим фактором в Центрально-східно-
європейському регіоні і важливим гарантом безпеки. Під Центральною 
Європою розуміють групу країн, що знаходяться всередині Європи між 
Німеччиною і Російською Федерацією, та між Балтикою й Ватиканськими 
державами – це Польща, Україна, Білорусь та країни Балтії, Угорщина, 
Чехія, Словаччина, Румунія і Молдова2. 

                                           
1 Парахонський Б. Україна в Центральноєвропейському регіоні: геополітичні ситуація та 

перспективи розвитку // Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття. –
 К., 1999. – С. 30-38; Жулинський М. Україна і Польща: перспективи набуття реальної Європи // 
Всесвіт. – 2002. – № 1-2. – С. 143-150; Житарюк Н. Україна і Польща на геополітичній карті 
Європи // Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття. – К., 1999. –
 С. 132-133; Бжезінський З. Україна й Польща в контексті європейської інтеграції // Стратегічна 
панорама. – 1998. – № 3-4. – С. 26-29. Пирожков С., Крамаревський О. В контексті загальної 
архітектури безпеки. Польсько-українські відносини: погляд з України // Політика і Час. – 1996. 
– № 1.– С. 14-24; Pavliuk О. Ukraine and Regional Cooperation in Central and Eastern Europe // 
Security Dialogue. – 1997. – Vol. 28. – № 3. – P. 347-361; Podraza A. Poland Between the East and 
the West: Security Risks and Policy Options // The Future of East – Central Europe / Ed. by A. Dumala 
and Z .J.Pietras. – Lublin: Maria Curie-Skіodowska University Press, 1996. – P. 292-300; Burant S. 
Ukraine and East Central Europe // Ukraine in the world. Studies in the International Relations and 
Security Structure of a Newly Independent State / Ed. by L.Hajda. – Cambridge, 1998. – P. 45-77. 

2 Парахонський Б. Україна в Центральноєвропейському... – С. 30. 
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Мілан Кундера у своїй статті "Трагедія Центральної Європи" Центральну 
Європу характеризує, як "непевну смугу розселення малих народів між 
Росією та Німеччиною", під малими народами він розуміє усі держави, які 
належали до т.зв. соціалістичного табору. В очах традиційної, класичної 
демократичної Європи до подій кінця 80-х – початку 90-х рр. XX ст. 
Центральна Європа розглядалась як "просто частина радянської імперії й 
нічого більше"1. 

Головними подіями, що сформували нову геополітичну ситуацію у 
Центрально-Східній Європі, став крах комуністичного режиму в країнах 
Соціалістичної співдружності, розпад Організації Варшавського договору та 
зникнення з політичної карти СРСР. Поява незалежних держав на цій 
території змінила розклад сил у Центрально-Східній Європі, відразу почався 
процес переорієнтації більшості країн регіону на Захід, що виявилося у 
прагненні увійти в НАТО та Європейський Союз. Чітке визначення країнами 
Центральної Європи свого майбутнього існування разом із НАТО та ЄС 
докорінно змінило геополітичну ситуацію в регіоні між Балтійським і 
Чорним морями і центр посиленої активності головних суб'єктів геополітики 
(НАТО, ЄС, США, а також Росії) змістився на Центрально-Східну Європу та 
на Балкани. Саме ці країни опинилися в центрі дискусій про поширення 
НАТО і за них розпочалася прихована боротьба між країнами 
Євроатлантичного альянсу насамперед США та Російською Федерацією2. 
Щодо країн колишніх радянських республік, зокрема України і Білорусії, 
Російська Федерація прагнула і надалі зберегти політичне домінування. 

Доменак Жан-Марі у своїй розвідці "Європа: виклик культурі" так 
оцінює регіон Центральної Європи: "Дякуючи своїй колишній політичній 
системі, Центральна Європа – це Схід, але дякуючи своїй культурі – це 
Захід"3. У сучасних умовах, якщо виходити з цієї логіки, Центральна Європа 
вже не Схід, бо змінила свою політичну систему і не просто змінила, а на 
сьогодні вже є повноправною частиною інтегрованої Європи через членство 
в загальноєвропейських структурах, зокрема в ЄС. На сьогодні в уявленні 
Західної Європи Східна Європа – це Україна, частина Росії (за географічною 
належністю) і Білорусь. Україна на сьогодні фактично опинилася в 
"буферній зоні" між новими членами НАТО і ЄС, з якими вона має спільний 
кордон на заході, та Російською Федерацією на сході. Росія ж відносно 
Європи є далеким сусідом, завдяки близькому сусідові – Україні. А це 
створює відчуття більшої безпеки у західних країн та допомагає Росії, як 
зазначає М. Жулинський: "Протягувати руку дружби Європі не 
безпосередньо на європейський кордон"4. 

                                           
1 Кундера М. Трагедія Центральної Європи // "Ї". Незалежний культурологічний часопис. –

 1995. – Вип. 1. – С. 41. 
2 Парахонський Б. Україна в Центральноєвропейському... – С. 31. 
3 Доменак Жан-Марі. Європа: виклик культурі // "Ї". Незалежний культурологічний часопис. 

– 1995. – Вип. 1. – C. 17. 
4 Жулинський М. Україна і Польща: перспективи набуття реальної Європи // Всесвіт. – 2002. 

– № 1-2. – С. 145. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 412

Тому, незважаючи на постійні дискусії про те, від яких країн залежить 
європейська безпека, на нашу думку, історичний досвід і географічне 
розташування України та Польщі вже визначили їх роль та місце на 
континенті. І на початку 90-х рр. XX ст., і сьогодні, коли кордони Західної 
Європи є кордонами, які безпосередньо межують з Україною, відносини між 
Україною та Польщею – двома найбільшими державами в контактній зоні 
між європейським та євразійськими просторами з їх специфічним 
розташуванням, які доповнюють одна одну на геополітичній осі між 
Балтикою та Чорними морями, мають виняткове значення для збереження 
стабільності в регіоні. 

У цьому контексті варто пригадати слова Є. Козакевича: "Тепер їх 
(України та Польщі – авт.) політичні та економічні зв'язки на рівні 
самостійних держав можуть стати одним із найважливіших факторів 
стабілізації в Європі. Вони мають загалом майже 100 мільйонів людей. 
Розташовані в стратегічній частині континенту, їх відносини можуть 
привести або до згоди, до побудови спільного Європейського дому, або до 
розвалу усього, чого вдалося досягти, якщо вони будуть поганими"1. 

І справді, Україна та Польща знаходяться на європейському перехресті, у 
складній системі міжнародних координат, будучи одночасно частиною 
Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. На сьогодні Україна – 
одна з найбільших європейських держав, розташована на головних 
транспортних коридорах, що сполучають північ-південь та захід-схід 
Євразії, басейни Балтійського та Чорного морів, великі та перспективні 
нафтові й газові родовища у Середній Азії, Сибіру і на Кавказі зі 
споживачами в Європі. На Півдні Україна має широкий вихід до 
незамерзаючої акваторії Чорного моря з виходом у Середземномор'я та на 
Близький Схід2. Польща – друга в Європі за територією і населенням 
держава, її кордон з Україною становить 428 км3. 

На початку 90-х рр. з появою незалежної України Польща опинилася в 
ситуації, коли вона вперше за багато років не мала протяжного кордону з 
Росією, і тому, підтримуючи незалежність України, РП забезпечувала і 
стабільність своїх східних кордонів та могла більш вдало протистояти 
вірогідному відродженню російського імперіалізму. 

У цьому контексті доречними є слова З. Бжезинського: "Незалежність 
України має величезне значення для глобальної світової політики, вона 
повністю змінила політичну карту Європи. Поява такої великої держави, як 
Україна, суттєво вплинула на формування балансу сил в Європі та сприяла 
вирішенню двох складних проблем, що стояли донедавна перед Європою, – 
стримування імперської експансії Німеччини та Росії на політичній сцені 
Європи"4. 

                                           
1 Козакевич Є. Якщо будуть зміни, то лише на краще // Політика і час. – 1996. – № 3. – С. 37. 
2 Історико-архівне управління МЗС України, ОФ., од. зб. 7322, арк. 12. 
3 Житарюк Н. Україна і Польща на геополітичній карті Європи // Україна і Польща у 

Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття. – К., 1999. – С. 132. 
4 Бжезинський З. Україна й Польща в контексті європейської інтеграції // Стратегічна 

панорама. – 1998. – № 3-4. – С. 27. 
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Існування незалежної України є гарантом того, що Російська Федерація 
не перетвориться знову в імперське політичне утворення та дасть змогу 
уникнути нового протистояння у Центрально-Східній Європі. Ймовірна 
реставрація, очевидно, спрямовувалась би на республіки колишнього 
Радянського Союзу, в першу чергу, проти України, самостійності її 
державного існування. Успіх реставрації поставив би під сумнів і здобуту 
нещодавно незалежність країн Центральної та Східної Європи, а це, в 
кращому випадку, призвело б до утворення нових геополітичних структур 
протистояння (військово-політичних блоків, об'єднаних військових 
контингентів та штабів). Європа та світ опинилися б у більш небезпечному 
становищі, ніж до початку перебудови в колишньому СРСР1. 

Тому всебічні й якісні партнерські стосунки між Україною і Польщею зі 
здобуттям незалежності України набули виняткового значення. Формування 
й розвиток повноцінної співпраці обох держав сприяли зміцненню 
внутрішньої безпеки країн, зниженню рівня зовнішньої загрози, зокрема, 
ризику потрапити знову під вплив Росії. Такий стратегічний курс відповідав 
і інтересам інших центральноєвропейських країн, як певної гарантії 
стабільності і миру в цьому регіоні. 

Досвідчений дипломат, колишній посол Республіки Польща в США 
К. Дзєкановський, проаналізувавши роль Польщі й України в Центрально-
Східній Європі, дійшов висновку, що розвиток подій в Україні матиме 
вагомий вплив на майбутнє всього регіону і стане одним із визначальних 
факторів зовнішньої політики Польщі. Він дав ґрунтовну оцінку польсько-
українським відносинам та виклав своє бачення місця Польщі в стабілізації 
Центрально-Східної Європи. "Польські національні інтереси, – писав 
К. Дзєкановський, – вимагають, щоб наша країна стала центром політичної 
стабілізації в цій частині Європи, а водночас, щоб стала частиною 
зінтегрованої Західної Європи та її економічних, фінансових, а також 
оборонних інституцій, щоб одночасно працювала на успіх демократичних 
реформ у східних сусідів"2. 

Роль України та Польщі у регулюванні геополітичної рівноваги та 
економічної і політичної стабільності як у регіоні Центрально-Східної 
Європи, так і загалом на європейському континенті, ще більше посилилась із 
вступом низки центральноєвропейських країн, Польщі зокрема, в НАТО та 
ЄС. Завдяки цьому європейський простір соціально-економічної стабільності 
і безпеки безпосередньо наблизився до України. Українсько-польський 
державний кордон перетворився у важливу частину нових східних кордонів 
ЄС. Тому подальше поглиблення українсько-польської співпраці, як і 
традиційно тісне співробітництво України з іншими 
центральноєвропейськими державами – її західними сусідами, має сприяти 
тому, щоб шенгенські кордони не еволюціонували до нових розмежувальних 
ліній у Європі. Більше того, саме через Україну зможе проходити процес 

                                           
1 Пирожков С. Крамаревський О. В контексті загальної архітектури безпеки. Польсько-

українські відносини: погляд з України // Політика і Час. – 1996. – № 1. – С. 14-24. 
2 Історико-архівне управління МЗС України, ОФ, од. зб. 7322, арк. 12. 
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реальної, а не декларативної, як досі, економічної інтеграції країн Східної 
Європи в Європу1. 

Події кінця 80-х – початку 90-х рр. у Східній Європі, радикально 
змінивши всю структуру міжнародних відносин у регіоні, створили 
своєрідний стратегічний вакуум на місці соціалістичного блоку. Хоча 
більшість країн Центральної Європи одна за одною оголосили про свої 
наміри інтегруватися до Організації Північноатлантичного договору, 
питання розширення НАТО на той час ще не вийшло на порядок денний, а 
існуючі європейські інституції, такі, як ОБСЄ та Рада Європи не могли 
надати відповідних гарантій національної безпеки. За цих умов політична 
еліта центральноєвропейських країн на початку 1990-х рр. стала розглядати 
як єдину можливість підвищити стабільність, подолати загальні проблеми, 
посилити позиції країн регіону проти СРСР (пізніше Російської Федерації) і 
сприяти власному просуванню до загальноєвропейських та євроатлантичних 
інтеграційних інституцій, внутрішню консолідацію – у вигляді формування 
локальних субрегіональних структур. 

У І пол. 1990-х рр., враховуючи нову геополітичну ситуацію, що склалася 
у Центрально-Східній Європі, країни регіону ініціювали створення 
регіональних структур політичної й економічної безпеки, серед яких 
Вишеградська група, Центральноєвропейська асоціація вільної торгівлі 
(ЦАВТ(СЕРТА)) (складається з шести центральноєвропейських країн і є 
продовженням співробітництва в рамках Вишеградської групи), 
Центральноєвропейська ініціатива. Ці організації фактично були схемами 
т.зв. малої інтеграції2, які мали сприяти виходу країн Центрально-Східної 
Європи з-під впливу СРСР (пізніше Росії) та прискорити їх входження у 
загальноєвропейський інтеграційний процес. Крім того, з'явилося декілька 
проектів регіональної безпеки, а саме: Чорноморсько-Балтійський союз і 
зони безпеки у Центрально-Східній Європі, ініціаторами яких виступали як 
українська, так і польська сторона, проте вони не отримали практичної 
реалізації. 

Розглядаючи системи регіональної інтеграції, варто зупинитися на 
Вишеградському об'єднанні, яке було створено Польщею, Угорщиною і тоді 
ще Чехословаччиною для об'єднання зусиль трьох країн для виходу зі сфери 
впливу СРСР, щоб спільно протистояти можливим спробам реставрації 
попередніх режимів і одночасно для координації дій, спрямованих на 
інтеграцію в Європейський Союз і НАТО. Після зустрічей прем'єр-міністрів 
Угорщини, Польщі та Чехословаччини в квітні 1990 р. у Братиславі, а потім 
у листопаді 1990 р. у Парижі, під час конгресу НБСЄ було запропоновано й 
розроблено план об'єднання політичних та економічних зусиль цих трьох 
країн з метою наступного входження в загальноєвропейський інтеграційний 
процес. Оформлення заснування нового регіонального об'єднання проходило 
у лютому 1991 р. у місті Вишеград в Угорщині. За назвою цього міста 

                                           
1 Возняк Т. Геополітична роль Західної України в українському та європейському контексті 

// "Ї". Незалежний культурологічний часопис. – 1998. – Вип. 14. – С. 21. 
2 Pavliuk О. Ukraine and Regional Cooperation in Central and Eastern Europe // Security 

Dialogue. – 1997. – Vol. 28. – № 3. – P. 349. 
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об'єднання дістало назву Вишеградський "трикутник", а з поділом 
Чехословаччини на дві держави – Вишеградський "чотирикутник". 

Пріоритетною метою утворення цієї організації було формування 
повноцінної бази для інтеграції цих країн до євроатлантичних політичних, 
правових та економічних структур. Всередині організації країни-учасниці 
мали опрацьовувати спільні підходи щодо європейських і трансатлантичних 
інституцій та республік колишнього СРСР. Вишеградська четвірка мала 
служити основою для тіснішої співпраці в економічній, політичній і 
військовій площинах. У свою чергу, західні країни розглядали це 
співробітництво як позитивний знак1. Вишеградська група являла собою 
механізм створення спільних підходів, координації зусиль щодо розвитку 
ліберальних демократичних урядів, сприяння ринковим економікам, 
допомоги у встановленні громадянського суспільства і в обміні досвідом з 
метою вступу в зону відповідальності НАТО та ЄС. Проте слід зазначити, 
що Вишеградське об'єднання не мало чітких організаційних структур і 
виступало значною мірою лише як координаційний орган, який мав сприяти 
входженню держав-учасниць до Європейської співдружності2. 

Що стосується України, як відомо, майже до середини 90-х рр. XX ст. 
українська політична еліта перебувала в процесі пошуку своїх 
зовнішньополітичних пріоритетів, проголосивши принцип нейтралітету і 
позаблоковості. Проте вона прагнула брати активну участь у процесі 
регіональної співпраці, розглядаючи її як можливість створення 
життєздатної системи колективної безпеки, яка б сприяла стабілізації у 
Центрально-Східній Європі. Створення зони безпеки у регіоні Центрально-
Східної Європи й активна діяльність на регіональному рівні мали важливе 
значення для України, оскільки це відкривало можливості для отримання 
більш вагомих гарантій безпеки державам регіону з боку НАТО та сприяло 
трансформації України у центральноєвропейську державу. Крім того, 
українське керівництво намагалося приєднати Україну до 
центральноєвропейських інтеграційних структур і для захисту проти 
російського впливу, а Польщу представники українського політичного 
керівництва розглядали найважливішим спільником у регіоні3. Найбільш 
важливим і продуктивним кроком української сторони мала стати інтеграція 
України до Вишеградського об'єднання. Під час офіційного перебування у 
Варшаві в 1992 р. Президент України Л. Кравчук наголошував на важливості 
включення України до Вишеградської трійки, оприлюднивши думку, що 
"чотирикутник є більш довершеною геометричною фігурою, ніж трикутник, 

                                           
1 Podraza A. Poland Between the East and the West: Security Risks and Policy Options // The 

Future of East-Central Europe / Ed. by A. Dumala and Z.J. Pietras. – Lublin: Maria Curie-Skіodowska 
University Press, 1996. – P. 299. 

2 Шманько Г., Кіш Є. Вишеградський "чотирикутник" // Політика і час. – 1994. – № l. –
 C. 48-49. 

3 Моцок В.І. Сучасні українсько-польські міждержавні відносини: політичний аспект: Дис. 
... канд. політ. наук: 23.00.02. – Чернівці, 2001. – С. 65. 
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і надає більше можливостей"1. Ще до візиту Президента України офіційні 
особи вели переговори зі своїми польськими колегами про можливість 
приєднання України до Вишеградської групи. Так, М. Горинь, заступник 
голови Руху і депутат ВРУ, заявив голові комітету із закордонних справ 
польського Сейму Б. Геремеку в грудні 1991 р., що "Україна дуже 
зацікавлена в приєднанні до трикутника Варшава-Прага-Будапешт"2. 
Упродовж конференції "Український шлях в Європу", яка проходила у 
Варшаві в лютому 1992 р., тодішній лідер Народного Руху України І. Драч, 
депутати українського парламенту Д. Павличко, М. Поровський, офіційні 
особи з українського Міністерства закордонних справ і Міністерства 
оборони наголошували на тому, що Польща має сприяти вступу України до 
Вишеградського об'єднання3. Проте кроки офіційного Києва виявилися не 
надто успішними. Проти членства України категорично виступили 
Угорщина і Чехословаччина, обґрунтовуючи це тим, що "три уряди зможуть 
краще координувати свою політику, ніж чотири, і що Україна значно відстає 
від Польщі, Угорщини і Чехословаччини у здійсненні політичних та 
економічних реформ"4. Щоправда, президент Польщі Л. Валенса не виступав 
проти участі України у Вишеградській ініціативі5, однак інші польські 
офіційні особи, особливо з міністерства закордонних справ, не вважали цей 
крок виправданим. Так, у лютому 1992 р. К. Скубішевський наголосив, що 
включення України до Вишеградської групи неможливе через різні рівні 
економічного і політичного розвитку6. 

Причини відмови прийняти Україну до складу "вишеградського" 
угруповання полягали, на нашу думку, в наступному: 

По-перше, до цього часу країни-члени Вишеградської групи зробили вже 
багато на шляху приєднання до євроатлантичних структур, тоді ж як Україна 
не мала чіткої позиції в цьому плані. Так, уже в жовтні 1991 р. у Кракові 
країни-учасниці Вишеграду домовилися про встановлення якісно нових 
відносин із НАТО, зробивши спільну заяву про наміри вступу до 
Північноатлантичного альянсу7. А в листопаді цього ж року в Брюсселі було 
парафовано угоду про асоційоване членство Угорщини, Польщі й 
Чехословаччини в ЄС. Цей договір означав наближення їх політично-
правових, юридичних, фінансових, економічних систем до 
західноєвропейського ринку та міжнародних політичних і економічних 
структур. Таку ж думку висловив і аналітик Держдепартаменту США 

                                           
1 Burant S. Ukraine and East Central Europe // Ukraine in the world. Studies in the International 

Relations and Security Structure of a Newly Independent State / Ed. by L.Hajda. – Cambridge, 1998. –
 P. 47. 

2 Там само. 
3 Там само. 
4 Стівен P. Бурант. Україна і Польща: до стратегічного партнерства // Політична думка. –

 1997. – № 3. – C. 102.  
5 Burant S. Poland, Ukraine, and the Idea of Strategic Partnership. – Pittsburgh: The Center for 

Russian and East European Studies, 1999. – P. 12. 
6 Шманько Г., Кіш Є. Вишеградський "чотирикутник" // Політика і час. – 1994. – № l. –

 C. 50. 
7 Моцок В.І. Сучасні українсько-польські... – С. 66. 



 
Україна в міжнародних відносинах 

 

 417

С. Бурант, стверджуючи, що "ці країни до того часу вже багато зробили для 
надання собі рис центральноєвропейських країн, дистанціюючись від 
об'єднань, куди входили їхні східні сусіди; прийняття України знову зв'язало 
б їх із країною зі Східної Європи"1. Тому члени Вишеграду побоювались, що 
вступ України до складу групи зменшить імовірність включення країн-
учасниць у загальноєвропейський інтеграційний процес і збільшить 
інтенсивність відносин між ними (державами Центральної Європи) та 
країнами Східної Європи.  

По-друге, фактор активної російської присутності у регіоні Центрально-
Східної Європи також брався до уваги при розгляді питання включення 
України до Вишеградського об'єднання. Лідери країн Центральної Європи 
побоювалися негативної реакції з боку офіційної Москви на факт включення 
України до складу об'єднання і не бажали втягуватися у політичний 
конфлікт. 

По-третє, суттєве економічне відставання України від передових держав 
регіону також значним чином вплинуло на неможливість вступити до 
об'єднання2. 

Враховуючи вищеназвані причини, слід зрозуміти позицію Польщі, яка 
не надала активної підтримки Україні в процесі регіональної інтеграції у 
рамках Вишеградської групи. Польське державне керівництво загалом не 
сформулювало своєї однозначної підтримки Україні, оскільки було змушене 
рахуватися з думкою інших членів угруповання і власними інтересами. 
Правда, аж у лютому 2003 р. з ініціативи Угорщини було створено 
Консультативну раду з питань європейської інтеграції за участю України і 
Вишеградської четвірки. Польща підтримала цю ініціативу, завдяки чому 
Україна у 2003-2004 рр. активно розпочала формування нового механізму 
співробітництва з цим міжнародним регіональним об'єднанням у форматі 
В4+Україна3. 

Ще однією організацією, яка вже неодноразово згадувалася, і метою 
створення якої було забезпечення необхідної підготовки країн до членства у 
Європейському Союзі та забезпечення стабільності у Центральній Європі, 
стала Центральноєвропейська ініціатива, створена Італією, Австрією, 
Угорщиною й Югославією у 1989 р. Після розпаду ОВД та СРСР до цього 
міждержавного об'єднання Центральної і Східної Європи відразу стали одна 
за одною приєднуватися країни регіону, на сьогодні членами якої є й 
Польща, й Україна. Проте це об'єднання також остаточно організаційно не 
сформувалося, досі не існує постійно діючого координаційного органу, 
немає єдності щодо майбутнього "ініціативи". Однак ЦЄІ продовжують 
розглядати як вагому складову європейської архітектури. Цілі "ініціативи", 
проголошені главами урядів держав-учасниць 1 серпня 1990 р., було 
спрямовано на розвиток таких загальновизнаних принципів, як плюралізм, 
демократія, верховенство права. Зусилля держав ЦЄІ спрямовані на втілення 

                                           
1 Стівен P. Бурант. Україна і Польща... – С. 102. 
2 Моцок В.І. Сучасні українсько-польські... – С. 67-68. 
3 Литвин В. Українсько-угорські відносини: історичні традиції та нові обрії співробітництва 

// Голос України. – 2004. – 29 травня. – С. 3. 
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в життя цілей і принципів ОБСЄ, зокрема зміцнення стабільності і безпеки в 
регіоні, будівництво єдиної демократичної Європи1. 

Україна розпочала розвивати свої зв'язки з ЦЄІ у 1992 р., представники 
якої взяли участь у зустрічах національних координаторів ЦЄІ, засіданнях 
комітету "ініціативи". Бажаючи прискорити розвиток своїх відносин, з 
метою подальшого вступу до цього об'єднання, Україна в червні 1993 р. 
офіційно заявила про намір увійти до ЦЄІ як повноправний член. Проте на 
зустрічі в Дебрецені в листопаді 1993 р. міністри закордонних справ держав 
ЦЄІ заявили: "Зараз держави-члени сконцентрують зусилля на консолідації 
"ініціативи" і на підвищенні її ефективності, і тому розширення складу ЦЄІ 
уявляється передчасним"2. Проте вже в березні 1994 р. після проведених 
переговорів з італійською стороною, Україні, разом з іншими зацікавленими 
державами – Білоруссю, Румунією та Болгарією – було надано статус 
асоційованого члена ЦЄІ. Цей статус створював більш сприятливі умови для 
активного входження України в багатостороннє співробітництво держав 
Центральної і Східної Європи, регулярної участі у діяльності ЦЄІ на всіх 
рівнях. Проте Україна ставила за мету повноправного членства в 
"ініціативі", і саме в реалізації цього прагнення Польща надала їй вагому 
допомогу. 

У 1995 р. у ЦЄІ мала головувати Польща, яка ще в 1994 р. заявляла про 
свою прихильність розширенню "ініціативи". У цьому зв'язку українським 
зовнішньополітичним відомством було вжито відповідних заходів для 
заручення підтримкою Польщі стосовно обраного Україною курсу на 
здобуття членства в Центральноєвропейській ініціативі. Польща підтримала 
на зустрічі міністрів закордонних справ ЦЄІ та країн-членів Асоційованої 
Ради у Кракові в квітні 1995 р. обраний курс України. Ідея повного членства 
в ЦЄІ була також підтримана і під час двосторонніх консультацій у Варшаві 
в липні 1995 р. представників Міністерств закордонних справ України і 
Польщі. Ця проблема обговорювалася під час офіційного візиту в Україну у 
серпні 1995 р. віце-маршалка Сейму Олександра Малаховського та делегації 
польського парламенту на чолі з Маршалком Сейму Юзефом Зихом 5-
10 жовтня 1995 р.3 Одночасно з візитом польської делегації в Україну 
відбувався візит української делегації на чолі з Прем'єр-міністром України 
Є. Марчуком до Варшави, де відбулося засідання глав урядів країн ЦЄІ. 
Прем'єр-міністр України проінформував глав урядів країн ЦЄІ про позитивні 
зрушення в процесі інтеграції України до європейських регіональних 
структур, зокрема до Ради Європи. У результаті цілеспрямованих зусиль 
делегації України у Варшаві було прийнято рішення про необхідність 
рекомендувати міністрам закордонних справ "ініціативи" вступ України та 
інших асоційованих держав (Албанії, Білорусі, Болгарії, Румунії) до ЦЄІ у 
1996 році. 

                                           
1 Карбачинський О. На відстані одного кроку. Україна приєднується до 

Центральноєвропейської ініціативи // Політика і час. – 1995. – № 11. – С. 48. 
2 Там само. – С. 49. 
3 Мороз О. Законодавства України та Польщі потрібно уніфікувати // Голос України. – 1995. 

– 7 жовтня. – С. 2. 
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Таким чином, Польща в процесі регіональної інтеграції України до ЦЄІ 
надала останній більш вагому допомогу, ніж у її прагненні інтегруватися до 
Вишеградської групи. Підтримка Польщею намагань України приєднатися 
до ЦЄІ, на нашу думку, пояснюється наступними причинами. 

По-перше, на період активізації питання про повноцінне членство 
України в ЦЄІ, українське політичне керівництво офіційно задекларувало 
свій курс на інтеграцію до політичних та економічних західноєвропейських 
структур і розглядало приєднання до ЦЄІ та Ради Європи як можливість 
прискорити наближення до західноєвропейських інтеграційних організацій. 

По-друге, Україну в її прагненні стати повноправним членом ЦЄІ 
підтримала не лише Польща, а й Чехія та Словаччина, які виступили проти 
приєднання України до Вишеграду. На цей час також змінилася і зовнішня 
політика Заходу та й більшості центральноєвропейських країн відносно 
України, які дедалі більше висловлювали думку про важливе значення 
підтримки демократичних та проєвропейських устремлінь України як 
важливого стабілізуючого фактора в Європі. Крім того, 
центральноєвропейські країни у питанні входження України до ЦЄІ не 
вбачали для себе загрози стосовно того, що це зможе негативно вплинути на 
їх власне просування до загальноєвропейського інтеграційного процесу, 
оскільки, по-перше, вже досягли значних результатів на цьому шляху в 
рамках діяльності Вишеградського угруповання, а по-друге, з ІІ пол. 90-х рр. 
співробітництво на регіональному рівні поступово втрачає свою важливість. 
Це можна пояснити ще й новою політикою розширення НАТО та ЄС, а саме 
переходом до більш індивідуального підходу до кожної країни1. Отож 
допущення України до Центральноєвропейських регіональних об'єднань не 
викликало остраху країн-членів ЦЄІ, що це знизить їх власні можливості на 
вступ до ЄС та НАТО. Більше того, після офіційного прийняття рішення про 
розширення НАТО на схід країни-претенденти на вступ у НАТО та ЄС, 
Польща зокрема, підтримуючи розвиток регіональної співпраці та прагнення 
України брати активну участь у цих процесах, намагалися тим самим 
сприяти формуванню смуги стабільності на своїх східних кордонах, 
розширити європейські стандарти безпеки на східних сусідів і так сприяти 
власному, більш полегшеному просуванню до європейських і 
трансатлантичних інтеграційних схем2. 

Розглядаючи питання ролі України та Польщі в стабілізації в 
Центрально-Східній Європі варто зупинитись і на запропонованих на 
початку 90-х рр. як українською, так і польською сторонами, але 
нереалізованих інтеграційних схемах, спрямованих на забезпечення та 
вдосконалення, власне, стабільності і безпеки у регіоні. 

Цікавою в цьому плані стала геополітична концепція, представлена у 
вигляді проекту конфедерації держав "Міжмор'я", який опрацьовувався ще в 
1980-х рр. у Польщі. Основним ініціатором виступила Конфедерація 

                                           
1 Pavliuk О. Ukraine and Regional Cooperation in Central and Eastern Europe... – S. 350-352. 
2 Моцок В.І. Сучасні українсько-польські... – С. 143. 
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незалежної Польщі та її лідер Л. Мочульський1. Головна ідея концепції 
полягала в тому, що країни Центральної та Східної Європи мають 
максимально інтегруватися. При цьому польсько-українські відносини, на 
думку прибічників теорії, мали б відігравати визначальну роль. Як 
стверджував Л. Мочульський, саме українсько-польські стосунки "можуть 
бути вирішальними для успіху всієї інтеграційної концепції"2. Конфедерація 
держав "Міжмор'я" мала охоплювати не менше 10-15 країн, а саме: Білорусь, 
Болгарію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Угорщину, Україну та, 
можливо, Чехословаччину й Югославію – на той час ще нероз'єднані країни. 
У рамках конфедерації мала існувати ще тісніша федерація у складі 
прибалтійських держав, Білорусі, України і Польщі3. Л. Мочульський також 
пропонував створення спільного ринку "Міжмор'я" та інтегрованої системи 
політичного співробітництва. З інтеграцією країн "Міжмор'я" 
Л. Мочульський пов'язував надії на прискорення їх цивілізаційного й 
економічного розвитку, що в майбутньому зможе призвести до інтеграції із 
Західною Європою на партнерських умовах4. Проект "Міжмор'я" мав стати 
стратегічною метою для всіх країн ЦСЄ й особливо для України та Польщі. 

Польський проект "Міжмор'я" був співзвучним українській ідеї 
Чорноморсько-Балтійського союзу. Ця пропозиція була розвинута тодішнім 
Президентом України Л. Кравчуком. Концепція передбачала створення 
угруповання незалежних держав, які знаходяться між Балтійським та 
Чорним морями, у вигляді антиросійського союзу. Ініціатором такого 
об'єднання виступила Українська республіканська партія, і лише з 1992 р. 
ідея була підхоплена Л. Кравчуком. Українська республіканська партія 
наголошувала на об'єднанні країн Центрально-Східної Європи, а потім і всієї 
Європи навколо України для протистояння Росії та США5. Організаційно 
ідею проекту "Міжмор'я" підтримали в Україні в 1994 р., коли Українська 
республіканська партія, Демократична партія України та інші партії правого 
спектра створили у Києві Лігу партій "Міжмор'я"6. А в 1995 р. під час 
другого з'їзду Ліберальної партії України була висловлена ідея створення 
"Балтійсько-Чорноморської дуги". 

Ще одна ініціатива українського Президента Л. Кравчука щодо створення 
"Зони центральноєвропейської безпеки", представлена на сесії Ради з 
безпеки і співробітництва в Європі в квітні 1993 р., що відбувалася у Празі, 
також не отримала практичного застосування. Запропонована регіональна 

                                           
1 Polish-Ukrainian Relations. Today and in the Future: Round Table // Journal of Ukrainian 

Studies. – 1995. – Vol. 20. – № 1-2. – P. 217. 
2 Місуно А.В., Василенко С.Д. Україна в геополітичному балансі сучасної Європи // 

Політологічний вісник: Науково-аналітичний збірник. – К., 1994. – Вип. II. – С. 256. 
3 Шашкевич Я. Балтійсько-Чорноморський альянс: у гонитві за фантомом // Універсум. –

 1999. – № 1-2. – С. 13. 
4 Stachura J. Partie Polityczne a Polska Polityka Zagraniczna // Rocznik Polskiej Polityki 

Zagranicznej 1992. – 1994. – S. 278. 
5 Моцок В.І. Сучасні українсько-польські... – С. 68. 
6 Задля спільної мети. Створено лігу партій країн міжмор'я // Політика і час. – 1994. – № 9. –

 С. 24-25; Dokumenty Konferencji Partii Politycznych Krajów Międzymorza. Oświadczenie o 
utworzeniu Ligi Partii Politycznych Krajów Międzymorza // Biuletyn Ukraiński. – 1994. – № 8-9. –
 S. 25-28. 
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система, за словами тогочасного міністра закордонних справ України 
А. Зленка, "зона стабільності" і "знаряддя превентивної дипломатії"1 мала 
включати Австрію, Балтійські держави, Білорусь, Болгарію, Молдову, 
Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину, Україну та Чеську Республіку, 
але не Росію. Проект, який отримав назву "план Кравчука", передбачав 
умови, за якими країни мали поважати суверенітет і територіальну 
цілісність; відкидалися взаємні претензії та можливість використання сили; 
передбачалася взаємодія у попередженні конфліктів і повага до прав 
національних меншин; мав проводитися контроль за озброєнням та 
розвитком прикордонного співробітництва2. 

Незважаючи на те, що проголошеною метою даного проекту було 
підвищення рівня безпеки в регіоні, створення такого об'єднання мало 
сприяти намаганням України бути зарахованою Центральноєвропейською 
державою. Виголошуючи цю ідею, Л. Кравчук для уникнення можливої 
негативної реакції Вашингтона, західноєвропейських столиць і Москви, 
наголосив, що "зона" створюється для того, щоб служити мостом між Росією 
та Заходом, а також як початковий фундамент у створенні 
загальноєвропейської системи безпеки3. 

Проте знову ж таки, проект так і не був втілений у життя, лише 
Угорщина продемонструвала відносну зацікавленість у цій пропозиції. 
Польська позиція щодо цього проекту була висловлена президентом 
Л.Валенсою, який наголосив, що потрібно використовувати вже існуючі 
структури колективної безпеки, а не створювати інші4. Під час візиту 
Л. Валенси до Києва у 1993 р. польське періодичне видання "Газета 
Виборча" помістило статтю під заголовком "Валенса вимагає відкинути ідею 
України про зону безпеки", у якій зазначалося: "Як повідомили надійні 
джерела у Варшаві й Києві, самі американці порадили нашому президенту 
(польському), щоб він під час свого візиту до України постарався відмовити 
Президента Кравчука від думки про створення такої "зони безпеки"5. 

На таку позицію Польщі значний вплив мало, на нашу думку, те, що 
лише рік тому польський президент Л. Валенса виступив із схожою ідеєю 
створення зони безпеки, яка отримала назву НАТО-біс і яка не була 
сприйнята однозначно ні в середовищі польської політичної еліти, ні за 
кордоном, внаслідок чого від неї відмовилися. Тогочасний керівник 
військового відомства Польщі Я. Парис наголошував, що НАТО-біс може 
лише ускладнити стосунки Польщі з Північноатлантичним альянсом і 
центральноєвропейськими країнами6. Концепція отримала також негативну 
оцінку під час першого візиту польського президента до Німеччини у 

                                           
1 Spero J. Poland's Perennial Crossroads Between East and West? // The Future of East– Central 

Europe / Ed. by A. Dumala and Z.J. Pietras. – Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press, 1996. 
– P. 277. 

2 Моцок В.І. Сучасні українсько-польські... – С. 70-71. 
3 Там само. – С. 71. 
4 Kamiński А., Kozakiewicz J. Polish-Ukrainian Relations 1992–1996. Report Warszawa: Center 

for International Relations at the Institute of Pubic Affairs, 1997. – P. 33. 
5 Моцок В.І. Сучасні українсько-польські... – С. 75. 
6 Там само. – С. 70. 
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березні 1992 р. Крім того, реалізація цього проекту могла бути сприйнята як 
реанімація колишньої ОВД. 

Проект мав сприяти Польщі, Угорщині і тоді ще нероз'єднаній 
Чехословаччині інтегруватися до Північноатлантичного союзу. Концепція 
передбачала також механізм узгодження країнами Центрально-Східної Європи і 
республіками колишнього СРСР договору про скасування територіальних вимог 
та невикористання сили у двосторонніх відносинах. Цей договір мав бути 
узгоджений під патронатом Північноатлантичного альянсу. Проте проект 
залишився нереалізованим, ідея НАТО-біс не отримала належної підтримки та 
втратила свою актуальність після прийняття принципового рішення про 
розширення Північноатлантичного союзу на схід1. 

З вищенаведеного бачимо, що, усвідомлюючи свою належність до Європи як 
цивілізаційну, так і географічну та свою ключову роль у забезпеченні 
стабільності в регіоні, і Україна, і Польща намагалися на початку 90-х рр. XX ст. 
виступити ініціаторами створення зони безпеки у Центрально-Східній Європі. У 
висловлюваннях таких представників польської дипломатії, як 
В. Бартошевський, Д. Росаті, Б. Геремек помітно відчутний наголос на 
важливості тісних українсько-польських відносин, зокрема для посилення 
стабільності в регіоні та Європі. Так, у своєму виступі міністр закордонних справ 
Польщі В. Бартошевський зауважив, що "створення засад нашого (українсько-
польського – авт.) тісного партнерства, так само і у сфері безпеки повинно 
сприяти посиленню стабільності в Центрально-Східній Європі"2. 

Як з польського, так і з українського боку на початку 90-х рр. було 
запропоновано низку проектів утворення регіональних структур для 
забезпечення стабільності в регіоні. Проте жоден проект, ініціатором яких вони 
виступали, не отримав практичної реалізації, подібні схеми регіональної безпеки 
не могли спрацювати, оскільки виходили за рамки внутрішніх і 
зовнішньополітичних пріоритетів країн ЦСЄ. Винятком у цьому процесі 
виступили Вишеградське об'єднання і Центральноєвропейська ініціатива, 
оскільки ці проекти не ставили за мету утворення окремої (поза рамками 
північноатлантичної) системи безпеки, а виступали лише першим етапом 
інтеграції до НАТО та ЄС. Більше того, Україна не була прийнята до 
Вишеградської групи. З цього приводу Л. Валенса висловився так: "Ми не 
збираємося творити нових ізольованих структур. Для нас важливо, щоб усі нові 
ініціативи мали характер інтеграції з Заходом, а не будування санітарного 
кордону"3. Тогочасний керівник українського зовнішньополітичного відомства 
Г. Удовенко також наголошував, що він проти створення "санітарного кордону"4, 
у той час як Л. Мочульський вважав союз Польщі, України, Білорусі, 
Балтійських держав, Угорщини, Чеської Республіки і Словаччини зусиллям зі 
створення "третьої сили" в Європі між Росією та НАТО5. 

                                           
1 Там само. 
2 Polska polityka zagraniczna. Expose sejmowe szefa dyplomacji Władysława Bartoszewskіego 24 

maja 1995 r. // Przegląd rządowy.– 1995. – № 6 (48). – S. 100. 
3 Рябчук М. "... Можуть бути вирішальними". Українсько-польські відносини: нові реалії, 

нові перспективи // Політика і Час. – 1993.– № 8 – С. 31. 
4 Пріоритети зовнішньої політики. Виступ міністра закордонних справ України 

Г.Й. Удовенка на засіданні ВРУ 15 вересня // Політика і час. – 1994. – № 10. – С. 4. 
5 National Identity and Foreign Policy. Nationalism and leadership in Poland, Russia and Ukraine / 

Ed. by Ilya Prizel. – Cambridge University Press, 1998. – P. 145. 
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На сьогодні більшість країн Центрально-Східної Європи досягає поставленої 
перед собою на початку 90-х рр. мети – вступу до НАТО і ЄС. Сьогодні 
забезпечення стабільності в регіоні, на нашу думку, полягає в збереженні 
повноцінних партнерських стосунків між Україною та її безпосередніми 
сусідами – членами ЄС і НАТО, Польщею та Російською Федерацією, оскільки 
зараз склалася нова ситуація. Східні кордони НАТО та ЄС безпосередньо 
межують з кордонами України, а тому з'являється небезпека створення нових 
перепон і завіс на кордонах Європи. 

У цьому плані, враховуючи останні політичні зміни в Україні та 
проголошення Президентом України В. Ющенком курсу на прискорення 
радикальних економічних і демократичних реформ та здійснення заходів для 
інтенсифікації процесу вступу України до ЄС і НАТО, створюється можливість 
для України зайняти повноцінне місце в об'єднаній Європі, причому розвиваючи 
взаємовигідне співробітництво з Російською Федерацією. Тому, на нашу думку, 
на сьогодні роль України в забезпеченні стабільності в Східноєвропейському 
регіоні полягає в якнайшвидшій економічній та політичній трансформації до 
рівня розвинутих країн Центральної Європи, входження з їх допомогою в ЄС і 
НАТО, підтримання з Росією взаємовигідного рівноправного економічного, 
політичного, культурного співробітництва та здійснення необхідних заходів для 
уникнення виникнення нових розмежувальних ліній у Європі. А тому 
українському керівництву і надалі, використовуючи традицію українсько-
польського стратегічного партнерства, необхідно поглиблювати повноцінне 
партнерство з Республікою Польща, яка може внести свої знання і досвід, 
необхідні для України в процесі євроатлантичної інтеграції, та активно 
підтримувати євроінтеграційні устремління Української держави. 

Республіка Польща постійно декларує серйозну політичну підтримку 
євроінтеграційних планів України та намагається виконати роль своєрідного 
механізму, який формально приведе Україну в сім'ю європейських народів. 
Польща свою роль у творенні нової стабільності та єдності Європи вбачає у 
допомозі прискорення політико-економічної трансформації України з метою 
входження до світового співтовариства як суб'єкта геополітики. Польща 
об'єктивно зацікавлена в стабілізації України, зміцненні її незалежності, 
економічної та політичної стабільності. Про що і заявив, перебуваючи з візитом 
в Україні в січні 2005 р., маршалок Сейму Республіки Польща В. Цімошевич: 
"Звичайно, Польща зацікавлена в тому, щоб Україна стала країною успіху, 
політичного й економічного успіху. Коли ви запитаєте, чому в Польщі такі 
міркування, відповім: причина тут проста – ми сусіди, тож добре мати міцного і 
дружнього сусіда"1. 

Тому на сьогодні Україні і Польщі, використовуючи традиції міждержавного, 
міжпарламентського, дипломатичного діалогу та стратегічного партнерства, 
виходячи з перспективи геополітичних реалій, необхідно активізувати спільну 
роботу по використанню їх специфічного геополітичного становища для 
усунення можливості створення нових завіс у Європі, для забезпечення 
стабільності та створення регіону найбільш інтенсивних контактів між 
європейським і євразійським просторами. 

                                           
1 Цімошевич В. Події в Україні повинні спонукати російських політиків до глибших 

роздумів про політику стосовно сусідів, про права цих сусідів // Україна молода. – 2005. –
 25 січня. – С. 7. 
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Луценко А.В. (Київ) 

 
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ОБРАЗ УКРАЇНИ  

У НАУКОВІЙ ТА НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ  
СУЧАСНОЇ РОСІЇ 

 
У статті розглядаються основні тенденції формування геополітичного 

образу України в науковій та навчальній літературі сучасної Росії. 
Простежується механізм впровадження даного образу в геостратегічній 
діяльності Російської Федерації. 

 
Російська Федерація стосовно України була й залишається центральною 

константою її зовнішньої політики. При цьому відносини між обома 
державами й надалі матимуть асиметричний характер. Вони вбирають 
величезний історичний досвід, який обтяжує сприйняття сусідніми 
державами один одного. 

Усвідомлюючи стратегічне значення відносин України з Російською 
Федерацією (далі РФ), висувається необхідність проаналізувати вплив 
геополітичного образу України на механізм формування та здійснення 
геостратегії РФ в 90-х рр. ХХ ст. Саме тому метою статті є аналіз наукової 
та навчальної літератури, у якій визначається роль та місце України в 
структуризації геополітичного простору сучасної Росії. 

Аналіз літератури1, що вийшла друком у РФ у 90-х рр. ХХ ст., дає 
підстави стверджувати, що повернення Росії статусу наддержави, російські 
політичні та наукові еліти пов’язували зі встановленням геополітичного 
контролю над Україною. Подібних підходів, щоправда, різної міри 
відвертості, дотримувалася більшість російських політиків та науковців, які 
в 1990-х рр. активно розробляли геополітичну проблематику. З цією метою в 
Росії створено низку академічних центрів, які ретельно досліджують 
проблеми взаємозв'язку політичних та географічних факторів, розробляють 
пропозиції щодо стратегії і тактики держави у сфері зовнішньополітичних 
відносин.  

У Росії активно розробляють геополітичну тематику такі впливові 
наукові центри, як: Російський інститут стратегічних досліджень, Інститут 

                                           
1 Кузнецов Ю., Никольский В. Введение в теорию национальной безопасности. Проблемы 

безопасности русского народа и современность. – Алма-Ата: Верный, 1999. – 808 с.; 
Ивашов Л.Г. Россия и мир в новом тысячелетии: геополитические проблемы. – М.: ООО Талея-
Мишин, 2000. – 335 с.; Макаренко В.В. Кто союзники России? Ментальность и геополитика: 
парадоксы политики безопасности России. – М.: Аналитико-консультативный центр “Страдиз”, 
ФИАМР, 2000. – 253 с.; Бабурин В.Л., Мазуров Ю.Л. Географические основы управления: Курс 
лекций по экономической и политической географии: Учеб. пособ. – М.: Дело, 2000. – 288 с.; 
Нартов Н.А. Геополитика: Учеб. для студентов вузов, обуч. по экон. cпец. – М.: Юнити, 1999. – 
359 с.; Актуальные проблемы военной политологии и социологии: Учеб. пособ. / Отв. ред. 
А.М. Поздняков. – М.: ВАГШ (ВС РФ),1998. – 514 с.; Дугин А. Основы геополитики. 
Геополитическое будущее России. Мыслить пространством. – 3-е изд., дополн. – М.: 
АРКТОГЕЯ-центр, 1999. – 928 с. 
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Європи, Інститут світової економіки та міжнародних відносин РАН, Інститут 
національної безпеки і стратегічних досліджень, Інститут стратегічних 
оцінок при Московському громадському науковому фонді, Інститут 
діаспори та інтеграції (Інститут країн СНД), Центр глобальних програм 
Горбачов-Фонд, Центр політичних технологій. 

У 1990-х рр. видано низку монографій1, навчальних посібників2, 
проведено наукові конференції, на яких були сформульовані концептуальні 
настанови та методологічні принципи геополітики як самостійної наукової 
дисципліни. Вони розглядали геостратегічне становище Росії в світовому 
співтоваристві, визначили її національні інтереси, а також акцентували увагу 
на місці та ролі України в геополітичній системі координат. 

Доктрину та актуальні питання російської геополітики викладено у надто 
своєрідній і вкрай відвертій книзі О. Дугіна “Основи геополітики”3. 
“Будівництво імперії”, вважає автор, зніме загрозу потенційних конфліктів, 
які визрівають унаслідок розділеності російського народу “по різноманітних 
новонароджених державах”, зокрема, зніме загрозу конфесійного та 
національного дроблення України, вирішить проблему Криму. 

За твердженням О. Дугіна, суверенітет України є настільки негативним 
явищем для російської геополітики, що легко може спровокувати збройний 
конфлікт. Він послідовно проводить думку, що поява нового геополітичного 
суб’єкта, яким виступає Україна, та який до того ж прагне інтегруватися в 
європейський і трансатлантичний простір, є абсолютно аномалією. 
Стратегічно Україна має бути винятковою проекцією Москви на півдні і 
заході, абсолютним імперативом російської геополітики на Чорноморському 
узбережжі - тотальним і нічим не обмеженим має бути контроль Москви на 
всьому його протязі, від українських до абхазьких територій. 

“Існування України в нинішніх кордонах і з нинішнім статусом “суверенної 
держави”, – пише О. Дугін, – тотожне нанесенню могутнього удару по 
геополітичній безпеці Росії, рівнозначне вторгненню на її територію. 

Подальше існування унітарної України недопустиме. Ця територія 
повинна бути поділена на декілька поясів, які відповідають гаммі 
геополітичних та етнокультурних реалій”4. 

                                           
1 Кузнецов Ю., Никольский В. Введение в теорию национальной безопасности. Проблемы 

безопасности русского народа и современность. – Алма-Ата: Верный, 1999. – 808 с.; 
Ивашов Л.Г. Россия и мир в новом тысячелетии: геополитические проблемы. – М.: ООО Талея-
Мишин, 2000. – 335 с.; Макаренко В.В. Кто союзники России? Ментальность и геополитика: 
парадоксы политики безопасности России. – М.: Аналитико-консультативный центр “Страдиз”, 
ФИАМР, 2000. – 253 с. 

2 Бабурин В.Л., Мазуров Ю.Л. Географические основы управления: Курс лекций по 
экономической и политической географии: Учеб. пособ. – М.: Дело, 2000. – 288 с.; Нартов Н.А. 
Геополитика: Учеб. для студентов вузов, обуч. по экон. cпец. – М.: Юнити, 1999. – 359 с.; 
Актуальные проблемы военной политологии и социологии: Учеб. пособ. / Отв. ред. 
А.М. Поздняков. – М.: ВАГШ (ВС РФ), 1998. – 514 с.; Дугин А. Основы геополитики. 
Геополитическое будущее России. Мыслить пространством. – 3-е изд., дополн. – М.: 
АРКТОГЕЯ-центр, 1999. – 928 с. 

3 Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить 
пространством. – 3-е изд., дополн. – М.: АРКТОГЕЯ-центр, 1999. – 928 с. 

4 Там само. – С. 379. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІ 
 

 426

Отже, по О. Дугіну, суверенна Україна – головна і найсерйозніша 
проблема, яка стоїть перед Москвою. Тому остання має активно включатися 
в перебудову українського простору “за єдиною логічною й природною 
геополітичною моделлю”1. Однак форми цього активного включення не 
уточнюються. 

Російські дослідники Ю. Кузнєцов та В. Нікольський пропонують 
впровадити геополітичне виховання російського народу. Для чого вноситься 
пропозиція зазначити життєвий простір “руського народу” шляхом відкритої 
заяви всьому світу через Національну доктрину, нову Конституцію РФ, а 
також через систему освіти2. 

Прикладом зазначеного може слугувати варіант організаційно-ділової 
гри з курсу “Економічна та соціальна географія Росії”, поданий у підручнику 
В. Бабуріна та Ю. Мазурова “Географічні основи управління”3. Сценарії 
ділової гри розігруються на території сусідньої держави – України, в Криму. 
Однією з навчальних цілей є ініціювання інтересу “до малої батьківщини”, 
під якою зазвичай розуміють “країну дитинства”. Російські освітяни мають 
вкладати в це поняття СРСР, формуючи в такий спосіб відповідні 
геополітичні формули: “Москва – Третій Рим”, “республіки СНД – наші 
брати”. 

У підручнику Н. Нартова “Геополітика” зазначається наступне: “Наша 
країна постійно надає пільги Україні на шкоду власним інтересам тому, що 
Україну підтримує Міжнародний валютний фонд, тобто США”4. “Спроба 
України стати з’єднувальним ланцюгом між Росією та НАТО може 
розглядатися як негласне оголошення війни Росії, так як Україна з 
територіальними амбіціями представляє собою велику небезпеку для всієї 
Євразії, і без вирішення української проблеми взагалі вести мову про 
континентальну економіку немає сенсу”5. 

За більш радикальне вирішення українського питання виступають деякі 
військові стратеги Росії, що знайшло своє відображення в навчальних 
посібниках Військової академії генерального штабу Російської Федерації 
(ВАГШ РФ). Так, в одному з них розглядається воєнно-політична концепція 
“особливої відповідальності Росії” за стабільність на євразійському 
континенті, де Україна визначається як можливий ворог6. При цьому 
акцентується увага на тому, “що має місце велика небезпека внутрішньої 
дестабілізації України. Щоб уникнути її, найкращою перспективою для 
України є возз’єднання її з Росією”7. 

                                           
1 Там само. – С. 383. 
2 Там само. – С. 449. 
3 Бабурин В.Л., Мазуров Ю.Л. Географические основы управления: Курс лекций по 

экономической и политической географии: Учеб. пособ. – М.: Дело, 2000. – С. 252-258. 
4 Нартов Н.А. Геополитика: Учеб. для студентов вузов, обуч. по экон. cпец. – М.: Юнити, 

1999. – С. 148. 
5 Там само. – С. 149. 
6 Актуальные проблемы военной политологии и социологии: Учеб. пособ. / Отв. ред. 

А.М. Поздняков. – М.: ВАГШ (ВС РФ), 1998. – С. 39. 
7 Там само. – С. 40. 
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Таке мислення, а головне – введення подібних теорій у практику 
педагогічної роботи є не тільки некоректним, а становить відверту загрозу 
Українській державі і негативно впливає на атмосферу взаємовідносин двох 
країн. 

У 1990-ті роки російські політична та наукова еліти велику увагу 
приділяли геополітичній стратегії і тактиці РФ у діяльності на 
пострадянському просторі. Важливе місце в геостратегії Росії відводилося 
Україні. Численні публікації того періоду торкаються безпосередньо ролі і 
місця нашої держави в нових геополітичних умовах та перспектив 
російсько-українських відносин. 

Вітчизняний дослідник Р. Кісь у роботі “Фінал Третього Риму” зазначає, 
що геостратегічні моделі сучасної Росії розробляються в дусі російського 
месіанського глобалізму1. Глибоке закорінення імперських комплексів у 
російському політикумі, який у своїх експансіоністських проекціях завжди 
знаходив підтримку частини росіян, на сучасному етапі проявляється 
виразно в багатьох аспектах, що вимагає пильного вивчення й протидії з 
боку українського народу й інших сусідів Росії. Так, наприклад, дослідники 
Ю. Кузнєцов та В. Нікольський (Росія) розглядають необхідний життєвий 
простір Росії як історичну територію, на якій домінує “руський народ” 
(росіяни, українці, білоруси), а також як територію історичного панування, 
де в недалекому майбутньому чисельність “руського народу” буде 
незначною порівняно з іншими народами2. Російські дослідники вважають, 
що за будь-яких умов “руський народ” відновить свій життєвий простір у 
межах “Великої Росії”. Першим етапом на цьому шляху буде відновлення  
території історичної Росії, далі – території історичного панування. До складу 
території історичної Росії вони відносять: 

Північний та Північно-Західний регіон. Узбережжя Північного Льодовитого 
океану і Карелію в існуючих кордонах із Норвегією та Фінляндією, Чудський 
берег (сучасна Естонія); 

Західний регіон. Білорусія в існуючих кордонах. Тут можливе коректування 
кордонів для коридору зв’язку Калінінграда з Білорусією або через Польщу 
(район Білостоку), або через Литву. Проте це все може бути у випадку втрати 
Росією Калінінградської області; 

Південно-Західний регіон. Україна з кордонами переважно по ріках Дністер 
та Дунай, Крим; 

Південний регіон. Рівнини в передгір’ї Північного Кавказу, Чорноморське 
узбережжя Кавказу, включаючи Абхазію; 

Південно-Східний регіон. Південний Сибір (сучасний Казахстан) і сучасний 
кордон з Китаєм та Монголією; 

Далекосхідний регіон. Забайкалля і Примор’я з кордонами по ріках Амур та 
Уссурі, узбережжя Тихого океану від Кореї до мису Дежнєва, Сахалін і 
Курільські острови без територій, за які можуть виникнути суперечки; 

Територія історичного панування Росії має такі кордони: 

                                           
1 Кісь Р. Фінал Третього Риму (російська ідея на зламі століть). - Львів: Ін-т народознавства 

НАН України, 1998. – С. 531. 
2 Кузнецов Ю., Никольский В. Введение в теорию национальной безопасности. Проблемы 

безопасности русского народа и современность. – Алма-Ата: Верный, 1999. – С. 446-447. 
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Північний і Північно-Західний регіон. Решта Прибалтики; 
Південно-Західний регіон. Молдова; 
Південний регіон. Північний Кавказ, Закавказзя; 
Південно-Східний регіон. Середня Азія. 
Дещо обережніше щодо геополітичного статусу РФ у 1990-х рр. є позиція 

В. Макаренка – автора книги “Хто союзники Росії? Ментальність і геополітика: 
парадокси політики безпеки Росії”1. Аналізуючи місце та роль Російської 
Федерації в умовах глобальних змін, автор робить висновок про те, що перед 
Росією стоїть насамперед завдання заново сформулювати свої політичні цілі, які 
були б адекватними новим реаліям та геополітичним аспектам безпеки. На його 
думку, становище РФ у даний момент таке, що саме внутрішній стан 
здебільшого визначає найважливіші параметри її геополітичної безпеки. 
Йдеться, передусім, про необхідність досягнення економічної, соціальної, 
політичної та ідеологічної стабільності всередині самої країни. 

Привертає увагу й позиція автора щодо ідентифікації Росії як великої 
держави. В. Макаренко намагається довести, що деякі сучасні автори, а заодно й 
політики, інколи безпідставно перебільшують фактор самобутності та 
особливого шляху розвитку Росії. Він вважає недоречними зайві декларування 
величі нації і держави, відхиляє як неприйнятну євразійську месіанську 
ідеологію. Віддаючи належне сучасним реаліям, автор дотримується лінії, яку 
нині РФ займає щодо світових центрів – тобто лінії серединного простору між 
Європою, Далеким Сходом і мусульманським світом. Водночас з точки зору 
автора, РФ є віссю нового угруповання країн, центром тяжіння на 
пострадянському просторі. Проводиться думка про те, що наприкінці XIX – 
початку XX ст. кордони Росії набули свого природного обрису, і саме тому 
ключовим напрямом її політичної стратегії залишається настанова на 
стабілізацію набутого у минулому геополітичного статус-кво. В силу цього, 
зазначає В. Макаренко, увесь пострадянський простір є зоною російських 
життєво важливих інтересів, і саме з цього простору виходять для РФ основні 
загрози глобального порядку. Економічна, політична, духовна, культурна 
присутність Росії у новостворених незалежних країнах виокремлюється як така, 
що відповідає її довгостроковим національним інтересам.  

Аналіз публікацій2 дає можливість виокремити основні положення 
російських геополітичних концепцій. Разом з тим слід зазначити, що в політико-
академічних та громадських колах Росії в 1990-х рр. мали місце суттєві 

                                           
1 Макаренко В.В. Кто союзники России? Ментальность и геополитика: парадоксы политики 

безопасности России. – М.: Аналитико-консультативный центр “Страдиз”, ФИАМР, 2000. – 
253 с. 

2 Кузнецов Ю., Никольский В. Введение в теорию национальной безопасности. Проблемы 
безопасности русского народа и современность. – Алма-Ата: Верный, 1999. – 808 с.; 
Ивашов Л.Г. Россия и мир в новом тысячелетии: геополитические проблемы. – М.: ООО Талея-
Мишин, 2000. – 335 с.; Макаренко В.В. Кто союзники России? Ментальность и геополитика: 
парадоксы политики безопасности России. – М.: Аналитико-консультативный центр “Страдиз”, 
ФИАМР, 2000. – 253 с.; Бабурин В.Л., Мазуров Ю.Л. Географические основы управления: Курс 
лекций по экономической и политической географии: Учеб. пособ. – М.: Дело, 2000. – 288 с.; 
Нартов Н.А. Геополитика: Учеб. для студентов вузов, обуч. по экон. cпец. – М.: Юнити, 1999. – 
359 с.; Актуальные проблемы военной политологии и социологии: Учеб. пособ. / Отв. ред. 
А.М. Поздняков. – М.: ВАГШ (ВС РФ), 1998. – 514 с.; Дугин А. Основы геополитики. 
Геополитическое будущее России. Мыслить пространством. – 3-е изд., дополн. – М.: 
АРКТОГЕЯ-центр, 1999. – 928 с. 
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суперечності в поглядах на геостратегічне становище Росії в сучасному світі, на 
її національні інтереси, алгоритм забезпечення цих інтересів у різних регіонах 
світу. Це стосується насамперед підходів до визначення геополітичного статусу 
Росії, її “природних кордонів”, зовнішньополітичних пріоритетів. Велика група 
дослідників та політиків лівої, національно-патріотичної та імперської 
орієнтацій у своїх публікаціях доводить, що з розпадом СРСР вперше в історії 
були порушені “природні географічні кордони країни”, внаслідок чого відбулися 
геополітичні зміни всередині сформованого Росією “великого простору”. 
Робиться висновок про нагальну необхідність відновлення колишнього 
геополітичного статусу Росії. Для цього владні структури РФ створили один із 
ключових геополітичних образів Росія-Євразія, що потенційно дає змогу 
розробляти досить масштабні та різноманітні варіанти геостратегії. При цьому 
Україна входить до складу ключових геополітичних образів Росії (Росія-Євразія, 
острів Росія, Росія-і-Європа) і є структурним геополітичним образом. В такий 
спосіб геополітичний образ України справляє безпосередній вплив на весь 
механізм формування та здійснення геостратегії РФ. Для вирішення завдань 
структуризації геопростору та піднесення сукупної могутності РФ в 1990-х рр. 
були запропоновані стратегія експансії та позиційна стратегія1. 

Стратегія експансії передбачає створення авторитарної імперії, базу під 
яку підводили націонал-більшовики, з одного боку, і комуністи – з іншого. 
Основні шляхи створення імперії зводилися відповідно до “шахової 
парадигми”, до розширення зони безпеки (“буферної зони”) у всіх напрямах 
від Москви. Зазначимо, що постійне намагання створити пояс безпеки за 
рахунок розширення власної території спричинило те, що безпосередні 
сусіди Росії ніколи не розглядалися нею як рівноправні союзники. 

Наступним варіантом стратегії Росії щодо структуризації геопростору 
могла бути позиційна стратегія, яка передбачала: 

зміцнення геополітичного ядра та серединної зони, утримання в сфері 
свого впливу держав зовнішньої периферії, тобто колишніх радянських 
республік, з перспективою подальшої їх реінтеграції; 

гра на балансі сил і тиску в зовнішній політиці; 
псевдоізоляціонізм, що передбачав відновлення зацікавленості – в першу 

чергу, постачанням зброї та технологій, потім довіри та впливу під 
дипломатичним прикриттям відстороненості від міжнародних справ; 

підсилення інформаційної компоненти зовнішньої політики РФ. 
Теоретичною базою для обґрунтування стратегії експансії та позиційної 

стратегії в тих чи інших аспектах слугують три геополітичні доктрини: 
панславізм, євразійство та правозахисна. 

В узагальненому вигляді висновки російської геополітичної науки        
90-х рр. в ХХ ст. зводяться до того, що Україна має проміжне, “окраїнне” 
геополітичне розташування між європейською, передньоазіатською, 
російською геополітичними суперструктурними платами, і в цьому полягає 
її постійна “геополітична несамодостатність”, що не зникає з утвердженням 
державної самостійності. 

                                           
1 Шевченко М.М. Проблеми формування геостратегії Росії: історична спадщина та сучасні 

реалії // Воєнна історія. – 2003. – № 2. – С. 59-66. 
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У ході пошуку Україною свого місця в світі з метою здійснення 
максимально точного геополітичного маневру, чітко визначеної оцінки 
власних цілей та можливостей їх досягнення – найменш “загрозливим” 
напрямом є саме російський. Це пояснювалося, передусім, об’єктивно 
визнаною східнослов’янською культурно-психологічною ідентичністю. 
Доводиться, що ні сільськогосподарський, ні промисловий, ні науково-
культурний потенціали України ніколи не будуть затребувані світовим 
співтовариством настільки, наскільки це може зробити Росія. Позбувшись 
“опіки” Москви, Україна зіткнеться з низкою більш серйозних викликів, що 
виходили не від Росії, а з інших напрямів. Мається на увазі, що “новий 
світовий порядок”, який формувався у 1990-х рр., тільки на даний час 
зацікавлений у ролі України як конкурента й опонента Росії.  

За висновками російських аналітиків, на Заході в останнє десятиріччя 
минулого століття приходить розуміння того, що саме Росія є головним 
стабілізуючим елементом і партнером Заходу на території колишнього 
СРСР, унаслідок чого Україна зазнає згодом серйозних втрат стосовно свого 
геополітичного іміджу. 

Російські експерти відверто проголошували, що в стратегічній 
перспективі “дрейф” України в бік Заходу, прагнення дистанціюватися від 
Росії призведе до фатального ослаблення Української держави та її розпаду, 
а включення її в діяльність НАТО прискорить геополітичне протистояння 
“Північ-Південь” і закріпить за Україною статус “роздільного рубежу”. 

У російських аналітичних розробках 1990-х рр. виразно простежувалося 
намагання протиставити дві політичні культури, що нібито складалися в 
Україні – “самостійницьку” західну та “малоросійську” східну, робилися 
спроби довести, що рубіж Східної (Центральної) Європи пролягає по 
території самої України, через що орієнтація на “західну” геополітичну 
доктрину загрожує цілісності Української держави. 

Що ж до контролю над пострадянським простором, який мала 
здійснювати Росія у своїй практичній політиці, то тут називалися 
насамперед військовий, політичний, економічний, комунікаційний, 
інформаційний, культурно-цивілізаційний контроль. Головною загрозою для 
національної безпеки Росії вважалися спроби світових держав встановити 
свій контроль над пострадянським простором. У численних аналітичних 
розробках були подані рекомендації спрямувати геополітичний вплив Росії, 
передусім, на запобігання таких спроб1. 

Кінцевою метою російської геополітики 90-х рр. ХХ ст. було прагнення 
створити єдину державу за типом конфедерації, федерації чи союзу, що 
відновило б “єдине розірване геополітичне поле” – територію колишнього 
СРСР. До політичного словника були введені такі терміни, як “територія 
СНД”, “далеке і близьке зарубіжжя”, “внутрішні й зовнішні кордони 
Співдружності”. Водночас належним чином враховувалися й тогочасні 

                                           
1 Кузнецов Ю., Никольский В. Введение в теорию национальной безопасности. Проблемы 

безопасности русского народа и современность. – Алма-Ата: Верный, 1999. – 808 с.; 
Ивашов Л.Г. Россия и мир в новом тысячелетии: геополитические проблемы. – М.: ООО Талея-
Мишин, 2000. – 335 с. 
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реалії, а тому возз'єднання не розглядалося як завдання найближчого часу. 
Відзначимо, що й нині вважається за доцільне вести мову лише про 
принципи і форми геополітичного контролю над територією колишньої 
Російської імперії та СРСР. 

Вищевикладене свідчить, що геополітичні концепції Росії 90-х років 
минулого століття, хоч і різняться за деякими підходами, проте однозначно 
збігаються в оцінках і висновках стосовно збереження геополітичних 
контурів та домінування Росії на пострадянському просторі. Владні 
структури РФ створили геополітичний образ Росія-Євразія, що потенційно 
дає змогу розробляти різноманітні геостратегії, спрямовані на відновлення 
“Великої Росії”. При цьому в науковій та навчальній літературі 
стверджується, що Україна є структурним елементом даного геополітичного 
образу і справляє безпосередній вплив на весь механізм геостратегічної 
діяльності Росії. Це, безумовно, є викликом Україні, становить певну загрозу 
перспективам розвитку двосторонніх відносин і вимагає адекватних заходів 
захисту з боку нашої держави. 

У той же час Росія була й залишається для України геополітичною 
константою її зовнішньої політики, одним з найважливіших і пріоритетних 
партнерів, добрі взаємини з яким стратегічно важливі для обох сторін. 
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Галько О.Ю. (Київ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  

ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ  
СТРАТЕГІЙ В УКРАЇНЦІВ СХІДНОЇ ДІАСПОРИ 

(на прикладі Росії, Вірменії та Казахстану) 
 

У статті висвітлюється процес формування нових ідентичностей і 
пов’язаного з ними формування нових життєвих стратегій української 
спільноти в пострадянських республіках (на прикладі Росії, Вірменії та 
Казахстану). З’ясовуються спільні і відмінні риси цього процесу в різних 
країнах проживання українців. 

 
«Так уже повелося, що нині ми тут, в Україні, більше знаємо про західну 

українську діаспору, ніж про східну, а точніше – про тих наших земляків, які 
живуть на терені колишніх союзних республік колишнього Радянського 
Союзу, а після його розпаду опинилися в незалежних національних 
державах» – такими словами розпочинає своє переднє слово до розвідки 
«Українці в Казахстані» журналіст Віталій Карпенко1. Дійсно, як показує 
практика, про наших земляків, розкиданих по неозорих просторах «тюрми 
народів», вивчаємо за окремими, дуже узагальненими та застарілими 
даними. Відомості про них, ставших діаспорою, почерпуються з інтернету, з 
сайтів організацій чи товариств, окремих українських періодичних видань 
(газет, журналів), видань, які випадково потрапляють дослідникам від самої 
діаспори (пересилкою чи подарунками). Можна ще скористатися 
віднайденими польовими матеріалами, інтерв’ю (як ми 
послуговуватимемося доробками Костянтина Григоричева, кандидата 
історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії й міжнародних 
відносин Карагандинського державного університету ім. Е.А.Букетова, а 

                                           
1 Карпенко В. Українці в Казахстані. – К.. 2000. – С. 3. 
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також розповідями керівників діаспорних об’єднань), оскільки українським 
дослідникам, за браком фінансової підтримки, зібрати такі дані на місцях 
проживання просто неможливо. Крім того існують спеціальні заходи 
інституцій, які безпосередньо займаються вивчають українську діаспору. До 
таких слід віднести, скажімо, програму «Відкриймо для України українську 
діаспору», яку реалізовує Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків 
з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка”. Після 
моніторингу, основним питанням якого до мешканців України стало: «Що 
Ви знаєте про діаспору?» з’ясувалося, що українців знають про своїх 
земляків, осілих за кордоном, дуже й дуже мало, а то й взагалі нічого. З 
метою поповнення знань українці про українську діаспору її представники, 
запрошені до України, просвітляли українців про проживання на новій 
батьківщині, культурно-просвітницьку діяльність1. 

Кінець 80-х – початок 90-х р. ХХ ст. ознаменував грандіозні зміни для 
України. Україна стала незалежною демократичною державою. Змінило 
статус і українське населення, яке проживає на теренах пострадянських 
республік: з громадян імперії вони стали населенням держав, стихійно 
виборюючи і здобуваючи незалежність, адже за законами демократичної 
країни її народ має вибирати місце проживання за своїм вибором чи 
уподобанням. Життєво ситуація для будь-якої людини складається так, що 
місце її проживання насамперед було пов’язане з місцем працевлаштування. 
Трудові практики колишнього СРСР підтверджували це на 100 відсотків. 
Підтвердила це й ситуація економічної кризи та стихійності після його 
колапсу, спричиняючи масове безробіття, а відповідно до нього – міграцію, 
еміграцію, іміграцію, глобальні чинники демографічної кризи населення. В 
90-ті роки минулого століття, а також на початку ХХІ першість отримала 
трудова міграція: «Громадян України можна зустріти всюди – на збиранні 
цитрусових в Греції, в танцювальних групах кафе і барів Туреччини, на 
нафтових платформах Норвегії, на будівництві доріг в Португалії тощо»2. 

Економічна політика лідерів пост-СРСР культивувала трудову міграцію 
на своїй території, хоча юридично це була територія однієї держави. Після 
розпаду осілі (потенційно осілі) трудові мігранти частково чи повністю 
стали громадянами інших країн, з новою трудовою, громадянською, 
економічною, освітньою політикою (українці проживають у всіх екс-
республіках СРСР). На тлі виникнення нових економіко-політичних 
просторів рух міграційних потоків інтенсифікувався, набув нових масштабів 
і відтінків: взаємний обмін населенням – характерний для обміну населення 
України Росією, Білорусією та Молдовою, а також трудова міграція в Росію, 
країни Західної Європи та Америки. В Україну натомість рушив прорив зі 
«Сходу»: іміграція з країн Закавказзя (Вірменія, Азербайджан, Грузія), 
Узбекистан, з якого репатріюються кримські татари, все масовішими стають 
переїзди китайських, корейських, в’єтнамських громадян, навчання яких в 
Україні плавно переростає в проживання, а також – турків, арабів, 

                                           
1 http://miok.ukrhost.com. 
2 Шульга Н.А. Великое переселение народов: репатрианты, беженцы, трудовые мигранты. – 

К., 2002. – С. 229. 
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африканців, індійців тощо, які не поспішають повертатися на Батьківщину, 
відкривши тут свій бізнес. 

Політика країн, на території яких проживають українці, стосовно тих же 
українців не є однорідною: окремі держави пропагують відносну рівність 
етнічних груп з провідною нацією (Казахстан), інші – підкреслюють 
лідерську роль корінного населення, спрямовуючи соціально-етнічну 
політику на закріплення привілеїв домінуючого етносу, тим самим 
утискуючи прибулих. Ставлення до інших народів та їхня роль у розвитку 
держави проживання нерідко визначена й історичними подіями, їх 
взаємодією в далекому минулому. Прикладом цього стали українсько-
російські взаємини на світовій історичній арені. Географічно східна 
українська діаспора охоплює українців, які проживають на території 
суверенних держав, що виникли на пострадянському просторі – Російська 
Федерація, Казахстан, Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан, 
Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан. Згідно з переписом 
1989 р., українців у цих державах проживало: 

Білорусь – 291,0 тис. (2,9%);  
Молдова – понад 600 тис. (13,6%);  
РФ – 4 млн 362,9 тис. (3% );  
Казахстан – 896,2 тис. (5,4%);  
Азербайджан – 32,3 тис. (0,5%);  
Вірменія – 8,3 тис. (0,3%);  
Грузія – 52,4 (1,0% );  
Киргизстан – 108,3 тис. (2,5%);  
Таджикистан – 41,3 тис. (0,2%);  
Туркменістан – 35,6 тис. (1,0%);  
Узбекистан – 153,2 тис. (0,5%)1.  
Дані сайту Української всесвітньої координаційної ради (УВКР) дещо 

різняться від попередніх чисельно: згідно з ними у Молдові українська 
спільнота становить 660 тис. осіб, Казахстані – 550 тис., Білорусі – 237 тис. 
(за твердженнями керівників української громади в цій країні, лише в 
Брестській області – колишньому етнографічному регіоні України – 
Берестейщина проживає близько півмільйона етнічних українців), в 
Узбекистані – понад 100 тис.; Киргизстані до 46 тис.; Грузії – близько 35 
тис., Таджикистані – 4 тис., Вірменії – понад 2 тис. Безперечно, ці 
узагальнення не є абсолютними та вичерпними, але чисельну кількість 
українців східної діаспори (з суттєвими похибками), як і відмінність у їх 
чисельності кожної з перечислених країн можна простежити. 

Формування східної української діаспори слід віднести ще до часів 
Київської Русі, коли внаслідок приєднань, завоювань та міжетнічних шлюбів 
відбувалися активні міграції етносів. В цей період започатковувалися 
українські діаспори Білорусії, Молдови, пізніше – Латвії та Литви. Але 
найдавніше відбувся міграційний перехід українців на територію 

                                           
1 Пилявець Л.Б. Східна українська діаспора: сучасний стан і перспективи розвитку // 

diaspora.ukrinform.com. 
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теперішньої Російської Федерації, про що свідчать джерела, роблять 
висновки українські та російські історики1. Михайло Грушевський датує 
освоєння слов’янськими племенами з берегів Дніпра фіно-угорських 
просторів VI-VIII ст.2, російські дослідники – ІХ-Х ст. 

Формування української діаспори в Росії можна умовно розділити на сім 
груп залежно від часу заселення: кожна група по-різному володіє рідною 
мовою, по-різному себе ідентифікує, а тому їхня роль в етнічній картині 
Російської держави також різна. Деякі з цих груп є характерними і для 
цілого простору поширення східної діаспори. 

Перші українці з’явилися в Сибіру в ХVІІ ст. з першими росіянами. Їхні 
нащадки, які проживають у Тюменській області, не ідентифікують себе 
українцями, а хохлами, пояснюючи, що вони – не росіяни, але й не українці. 
В більшості випадків вони не мають зв’язків з історичною Батьківщиною, не 
знають мови, проте зберігають уклад, побут, пам’ятають пісні. 

Інша група з’явилася в Поволжі, на Уралі, в Сибіру, на Далекому Сході, 
Середній Азії, Казахстані під час столипінської реформи ХІХ ст., коли маса 
переселенців почали освоювати цілинні землі. Власне, тоді визначилися 
перші компактні поселення українців у Росії – Харківка (Тюменська обл.), 
Полтавка (Омська обл.). А для азійського геополітичного простору ця група 
українців є першою. Спадкоємцями цих переселенців є модифіковане 
населення, яке ідентифікує себе казахами, але розмовляють змішаною 
українсько-російською мовою. Нащадки українців Середньої Азії 
максимально асимільовані, змінюють свої прізвища, дотримуються місцевих 
традицій3. 

Третя група українців з’явилася внаслідок репресивно-каральних дій 
1923-1937 рр. Ці українці розпорошувалися серед місцевого населення, але в 
родинах дотримувалися звичаїв та обрядів своєї Батьківщини. Зі слів 
дослідниці І. Карабулатової, для цієї групи характерна негативна етнічна 
ідентичність, що проявилася або в повному відкиданні свого українського 
коріння, або в негативному ставленні до нього і намаганні якнайшвидше 
розчинитися в російському етносі4. 

Четверта група українців прибула в період Великої Вітчизняної війни. 
Для українців цієї групи характерні міцні зв’язки з історичною 
Батьківщиною, хоча ці зв’язки є дуже символічними  (не в розумінні – 
слабкими): рідний край в їхній уяві  – це казка, його образ наповнений 
алегоріями й штампами (на зразок: сало, вишневий садок, вишивка, калина 
тощо). Разом з тим для цих українців характерна національна гордість і 
позитивна етнічна ідентичність, гордість за свій народ і за належність до 
нього. 

П’ята хвиля українців освоювала цілинні землі Сибіру. Тут збереглися 
тісні контакти з метрополією, мова, культура. Вони порівняно з 

                                           
1 Ідзьо В. Українська діаспора в Росії. – Львів, 2002. – С. 5. 
2 Грушевский М. Украина и Украинство // Украинская жизнь. – М., 1912. – № 1. – С. 20. 
3 Брусина О.В. Славяне Средней Азии. – М., 2001. 
4 Карабулатова И.С. Введение в региональную этнолингвистику. – М., 2005. – С. 60-61. 
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переселенцями перших хвиль (які ідентифікувалися: «Ми не українці, ми – 
сибіряки (хохли) тощо») вважають себе українцями.  

Шоста хвиля прибула для освоєння нафтогазових районів Півночі. 
Українці цієї хвилі намагаються не лише зберегти власну культуру, а й 
розвинути її. Вони створюють національне телебачення, газети, радіо, 
відкривають недільні школи.  

Ця поетапна характеристика українських переселень до Росії вказує на 
неоднорідність умов, які спонукали до переїзду, що склалися при поселенні. 
Відповідно до цього формувалися життєві цінності і стратегії емігрантів: від 
якнайшвидшої асиміляції до чітко вираженої етнічної ідентичності та 
сприяння розвитку рідної культури в іноетнічних умовах. Але це дуже 
загальні дані. Ми не ставимо за мету простежити еволюцію формування та 
розвитку української діаспори всієї Росії (попередні дані більше орієнтовані 
на Сибір). Українці, безумовно, відіграли колосальну роль у становленні 
Російської держави, діючи як діаспора чи приховуючи свій ідентитет, 
українські прізвища зустрічаються починаючи з найвищих державних та 
церковних постів, культурних діячів, промисловців, фінансистів, військових. 
В Росії проживав і творив цвіт української нації1. Ці шість груп, 
продовжуючись і взаємодоповнюючись у часовому просторі одне одною, 
були громадянами СРСР і стали українською діаспорою сьогоднішньої Росії. 

Після розпаду Радянського Союзу, падіння кордонів, зміна соціально-
економічної політики, переміщення людських потоків інтенсифікувалося. В 
геополітичному плані еміграція з України розділилася на два потоки: 
північно-східний та західний. Перший, спрямований в основному на Росію, 
дав початок трудовій маятниковій міграції українського населення, останній, 
сьомій групі. Другий – у країни Центральної та Західної Європи: Польщі, 
Словакії, Чехії, Угорщини, Німеччини, Франції, Італії, Греції, Іспанії, 
Португалії тощо. 

З вище перечислених країн міграційні потоки до Росії стали 
найчисельнішими. Наприклад, з 269,9 тис. емігрантів, які вибули на постійне 
мешкання з України за кордон в 1995 р., 179,9 тис. вибуло до Росії. 
Аналогічні тенденції простежувалися і в 1996 р. – з 260,6 тис. вибулих з 
України за кордон в Росію переїхали 171,6 тис. До 1999 р. в Росію 
емігрувало близько 378 тис. осіб, що у відсотковому відношенні становить 
58% з усієї кількості2. 

У Росію виїжджають представники всіх соціальних груп, соціально-
демографічних категорій. В першу чергу – висококваліфіковані робітники та 
інтелігенція3. Крім економічної депресії та безробіття, які стали основними 
причинами виїзду, між українцями та громадянами Росії встановилися тісні 
сімейні та побутові зв’язки. 

Поведінка тих, які осіли на території Російської Федерації, широко 
спектральна: від намагання повністю злитися з домінуючим етносом до 

                                           
1 Мельниченко В. Тарас Шевченко і Михайло Грушевський на Старому Арбаті. – М., 2006; 

Його ж. Арбат очима українця. – М., 2006. 
2 Урядовий кур’єр. – 2000. – 14 грудня. 
3 Урядовий кур’єр. – 1995. – 29 квітня. 
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заснування власних діаспоральних осередків (або приєднання до вже 
існуючих), пропагування та захист рідної мови і культури в іноетнічному 
середовищі. 

Тенденційно розвиток української діаспори в Росії спрямований на 
асиміляційні процеси. Свідченням цьому є результат Всеросійського 
перепису, проведеного в 2002 р. За його результатами кількість українців 
Росії складає 2 943 471 осіб (громадян РФ, які ідентифікують себе як етнічні 
українці). За даними Всесвітнього Конгресу українців та Інституту 
демографії й соціальних досліджень кількість нелегальних мігрантів із 
України за 2005 р. до Росії становить 1 млн осіб1. Проте згідно з 
неофіційною статистикою, чисельність української меншини в Росії сягає 
понад 10 млн осіб (ще кілька років тому російські демографи публічно 
декларували факт проживання в країні близько 8-10 млн російських 
громадян українського походження)2. Але дослідники української діаспори в 
Росії акцентують увагу на тому, що українці, які проживають в РФ, 
переживають «своєрідний Ренесанс» рідної культури, їхня ідентичність із 
звичайної моноетнічної переросла в етнічну гіперідентичність, мають 
національно-культурну автономію3. Звичайно, українські об’єднання мають 
певні проблеми. Одна з найважливіших – мова:  

1) українська літературна мова України суттєво відрізняється від свого 
аналога в регіонах проживання українців за кордоном; 

2) нащадки переселенців перших хвиль практично не знають 
української мови, для них це нова мова; 

3) знаходячись у відриві від національного ядра, українська діаспора 
орієнтується в основному на міжнаціональне спілкування; 

4) між українцями перших і останніх хвиль існує певне тертя, оскільки 
перші, незважаючи на деяку етнічну консервативність, ідентифікують себе з 
росіянами, а останні – з українцями, не вважаючи переселенців перших 
хвиль взагалі за українців; представники останньої хвилі не намагаються 
інтегруватися в іноетнічне середовище, їхнє спілкування проходить 
всередині своєї групи; 

5) представники перших хвиль переселення обмежують своє 
спілкування з українською діаспорою і з населенням України4.  

Політика російського уряду ніколи не сприяла розвитку і процвітанню 
українців. Зневажливе ставлення до «хохлів», як незмінної складової 
імперської політики щодо українців, відобразилася в багатьох аспектах 
соціально-культурного життя громадян РФ. Навести хоча б для прикладу 
публікації російського журналіста Михайла Леонтьєва під промовистими 
заголовками «Україна як була в дупі, так вона в ній і залишилася» (13.07.06, 

                                           
1 Ключковська І. Держава-діаспора: світові та українські реалії //miok.ukrhost.com. 
2 www.ukraine-eu.mfa.gov.ua. 
3 Карабулатова И.С. Вказ. праця. – С. 62. 
4 Там само. – С. 62. 
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Комсомольська правда), «Ідея пошуку ідіотів, які для чогось врятують 
Україну, дурна сама по собі» (03.07.06, Комсомольська правда) тощо1.  

За останні роки відбулася низка акцій, які підтверджують активне 
нівелювання всього українського не лише в діаспорі, а й наступ окремих 
політичних шовіністів на українство в Україні. Це, в першу чергу, події, 
пов’язані з намаганнями закриття Українського центру в Москві, 28 
листопада 2006 р. у м. Москві відбулося зорганізоване пікетування 
Бібліотеки української літератури рухом Молодих політичних екологів 
Підмосков’я «Мєстниє», серія вбивств активістів українського руху в Росії: 
24 грудня 2006 р. було вбито Володимира Сенишина, голову громадської 
регіональної української організації Тульської області „Батьківська стріха”; 
у липні цього ж року було звіряче побито й покалічено його дружину, 
заступника голови громадської регіональної української організації 
Тульської області „Батьківська стріха” Наталію Ковальову; у квітні 2004 р. 
було забито до смерті керівника музично-літературного центру „Горлиця” й 
голови першої на Далекому Сході парафії Української православної церкви 
Київського патріархату Анатолія Криля у м. Владивосток; 19 листопада 
2002 р. у місті Тейково Іванівської області вбито заступника голови 
регіональної організації української культури «Мрія» Володимира 
Побурінного. Досі ще жоден злочин не розкрито2. 

Усі ці факти свідчать лише про одне, що низка розправ над людьми за 
національною належністю, розпочата в Росії, серед яких значаться вірмени, 
грузини, азербайджанці, цигани, вихідці з Африки, Азії, тепер поповнилася 
українцями.  

В етнічному плані українсько-російських взаємин домінує шовіністичне 
ставлення росіян до українців та загравання до «старшого брата» опитуваних 
українців: «В росіян я бачу доброту й порядність» (українка, 20 років, освіта 
сер.), «Я поважаю росіян за незлопам’ятність і простоту» (українка, 28 р., 
освіта сер.). Особливо позитивна думка стосовно етнічної лояльності росіян: 
«Росіяни можуть жити дружно з усіма. А це означає розуміти нас, 
особливості кожного народу і поважати їх» «українка, 49 р., освіта вища)3. 
Етнічні росіяни до народів, які проживають на території пострадянського 
простору, ставляться зверхньо, з поблажливим тоном лідера: «Всі 
республіки СНД загнані в глухий кут, залякані народи. Позбавлені 
російського простору, через який вони реалізовували свою 
гідність…Позбавлені «російської думки», без якої вони нікому не 
потрібні...», «Вони (народи, що населяли СРСР) давали нам (росіянам) 
можливість виконати обов’язок сильного стосовно не здатного бути 
самостійними», «Вчити їх потрібно всьому, ми зобов’язані були їх 
європеїзувати», «Ми повинні були їх навчити державотворенню» тощо4. 

                                           
1 Про низку замахів на життя керівників українських громадських і релігійних організацій 

РФ // http:// kobza.com.ua. 
2 Лист до Президента України // kvzcu@rius.kiev.ua. 
3 Лурье С.В. Монологи из «тюрьмы народов» // Svlourie.narod.ru. 
4 Там само. 
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Важливішим є інше питання: українці інтегрувалися в різні 
етнокультурні середовища. Деякі з них, як-от сусідньослов’янські – 
білоруси, росіяни, є зрозумілими й сприйнятливими для українців, оскільки 
є подібними, схожими, подекуди – спільнокореневими. Така подібність 
культур має подвійне дно полюсів: з одного боку, подібність є позитивним 
моментом, оскільки не вимагає від індивіда, проживаючого в іноетнічному 
середовищі, капітальних змін і пристосувань, адаптація до таких культур є 
простішою й легшою. З іншого боку, ця подібність сприяє пришвидшенню 
асиміляційних процесів, повному розчиненню ідентичності групи (чи 
індивіда) в максимально сприятливому для цього середовищі.  

Розселення українців у країнах з відмінними за своїм наповненням  
культурами, їх функціонування та розвиток відбувалися дещо іншими 
шляхами ніж у слов’янському середовищі. Тут були свої відмінності й 
подібності. На початку 90-х років ХХ ст., після розпаду Радянського Союзу, 
вони зберігали статус етнокультурного лідера (нарівні з росіянами, 
білорусами) порівняно з домінуючими націями – казахами, вірменами чи 
іншими національностями. Це відбувалося, можливо, тому, що корінні 
представники «братніх республік», скажімо, Середньої Азії чи Кавказу не 
розмежовували абсолютно чітко слов’янське населення Союзу за етнічністю, 
відносячи його до російськомовного (це відбувалося через 
інтернаціональність російської та уникання чи не знання рідної мови), а то й 
взагалі до росіян. Після колапсу СРСР, із здобуттям республіками статусу 
незалежних держав, ця частина перейшла до категорії національних меншин 
(етнічних груп). Однак на теренах держав, де іноетнічна частина народу 
(українці, росіяни, білоруси) стала меншиною чи діаспорою, апофеоз 
російськомовного «лідера» продовжував витати над національними 
культурами, домінуючи або існуючи паралельно з ними. Лише на початку 
ХХІ ст. питома вага і вплив цієї синкретичної в етнічному плані групи стала 
зменшуватися (про це свідчать результати переписів: наприклад у Казахстані 
в 1989 році доля російськомовного населення становила 44%, а в 2005 р. – 
30%. Доля казахів у 1989 р. становила 40,1%, а в 2005 році – 57, 9%1). 
Ілюстративний матеріал продемонстрував, як завдяки етнічній 
переорієнтації (візьмемо за двома основними критеріями – ідентичністю і 
мовою) чисельно зростає домінуюча нація. 

Впродовж 90-х рр. ХХ ст. у наукових колах сформувалося два підходи 
стосовно міграційної поведінки російськомовної групи українців та її 
побутування в якості діаспори.  

Перший з них: українське населення орієнтоване переважно на міграцію 
до України, більша їх частина не має наміру пов’язувати своє майбутнє з 
країнами пострадянського простору, відповідно, його не можна відносити до 
діаспори ні в даний момент, ні в перспективі. Більшість з них поїде на 
«історичну Батьківщину», менша – асимілюється й розчиниться в корінному 
населенні. 

                                           
1 Григоричев К. Русскоязычное население Центрального Казахстана: возрастные 

особенности формирования идентичности и жизненных стратегий // Диаспоры. – 2006. – № 2. – 
С. 154. 
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Другий підхід: значна частина українців не має наміру повертатися до 
України і відповідно, становитиме ту саму східну українську діаспору. 

До кінця ХХ ст. українські мігранти, які ще не встигли вкорінитися на 
займаних територіях (це переважно представники, які не пов’язані з 
попередніми хвилями переселень початку та середини століття) намагалися 
повернутися на історичні землі свого існування. Тенденція до повернення як 
правило спричинювалася нестабільністю, невпевненістю в завтрашньому дні 
і сподіваннями на кращі умови прожиття в рідній державі. Лідер українців 
Вірменії Р.Явір так трактує ці процеси: «На жаль, у 90-ті рр. українська 
діаспора  (у Вірменії) скоротилася. Виїхали сім’ї військовослужбовців, 
представники інтелігенції, які зіштовхнулися тут із мовною проблемою. У 
Радянському Союзі достатньо було володіти російською мовою, а за нових 
умов за короткий термін вивчити вірменську грамоту вчителям, лікарям і 
вченим було складно. Тому й вимушені вони були покинути Вірменію». Вже 
самі суперечки про те, хто виїхав – «хто міг» чи «хто хотів» показують 
неоднорідність досліджуваної групи. Очевидно, що серед українського 
населення, що має статус східної діаспори, немало тих, хто хотів би виїхати 
до України, але не має для цього потрібних матеріальних ресурсів. За 
аналогією багато з них мають достатню базу, щоб повернутися, але не мають 
бажання це здійснити. Але наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. темпи та об’єми 
виїзду значно скоротилися: наприклад, коли в 1994 р. від’ємне сальдо виїзду 
з Казахстану становило 450 тис. осіб, то в 1999 воно скоротилося до 81,3 
тис., а в 2004 – 25,6 тис. осіб. 

Після української діаспори в Росії не останнє місце займає українська 
спільнота в Закавказзі (Грузія, Вірменія, Азербайджан). У 1989 p. тут жило 
93,1 тис. українців і осіб українського походження, що становило приблизно 
0,6% усіх жителів зазначених країн. Впродовж повоєнних років українська 
діаспора Закавказзя зростала досить повільно. Так, у 1959 р. тут жило 9,5 
тис. осіб українського походження. Причому впродовж 1959-1970 pp. це 
число зросло приблизно на 3,5 тис. чол., за 1970-1979 pp. воно різко 
скоротилося (майже на 7 тис. чол.), а впродовж 1979-1989 pp. знову відносно 
швидко збільшилося (також на 7 тис. чол.). Більшість українців Закавказзя 
живуть у великих містах, зокрема столичних. У 1989 p. тільки в столичних 
містах Закавказзя проживало 42,7 тис. українців – майже 46% усього 
українського населення цього регіону. Між тим, у деяких районах Закавказзя 
(Нахічеванська АРСР, Нагірно-Карабахська і Південно-Осетинська 
автономні області, колишні райони республіканського підпорядкування в 
Азербайджані) українці практично не жили і не живуть. 

Міжнародні стосунки з країнами Закавказзя склалися дуже давно: 
літописи свідчать про те, що українсько-грузинські стосунки 
започаткувалися ще в Х-ХІ ст. Перші ж українці в Грузії з’явилися 
наприкінці XVIII ст., коли Катериною ІІ було знищено Запорозьку Січ. 
Історія українсько-вірменських взаємин також є давньою – ІХ-Х ст., адже 
вірмени-мандрівники, вірмени-купці часто засновували в українських містах 
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цілі колонії1. Про перших українців у Вірменії ми не маємо відомостей, 
можливо, їх переселення на ці терени відбулося приблизно в ті часи, що й до 
Грузії. Найактивніше українська діаспора у Вірменії формувалася в часи 
існування СРСР, формувалася в основному завдяки міграції: українці 
активно їздили до Вірменії, вірмени – до України. В 1989 p., наприклад, в 
Україну з Вірменії прибуло 4,6 тис. чол. (у тому числі 2,6 тис., – вірмен, 0,9 
тис. українців), а вибуло з України до Вірменії – 2,5 тис. (у т. ч. вірмен 1,7 
тис. чол., українців – 0,4 тис. чол.). У 1989 p. у Вірменії проживало 8,3 тис. 
українців (0,02 % всіх українців колишнього СРСР), розселених переважно в 
містах. На 2006 рік їх чисельність скоротилася до 3000 тис.2 Згадки про 
становлення української громади як етнічно-культурної, самобутньої 
одиниці серед інших етносів, що населяють Вірменію, ми почерпуємо з 
інтерв’ю її лідера – пані Романії Явір: «Наша організація (Об’єднання 
української діаспори Вірменії) заснована в 1995 році і має в своєму складі 
близько 2000 членів»,… діє понад 10 років (інтерв’ю дворічної давності). Її 
філії відкриті в Єревані, Гюмрі, Ванадзорі, Іджевані, Раздані, Севані. 
Українці, які все-таки лишилися, не хотіли втрачати свою національну 
ідентичність. Саме тому ми почали видавати газету “Дніпро-Славутич” 
українською і вірменською мовами, єдине у Вірменії видання українською 
мовою»3.  

Національна ідентичність української діаспори Вірменії (як і всіх інших 
країн компактного проживання) – це, перш за все, ідентифікація себе 
українцями, культурні заходи, вшанування визначних дат і подій. Апогеєм її 
демонстрації є існування недільних шкіл, які цю ідентичність пропагують і 
зберігають. Щодо мови, то цей ідентитет тут практично не збережений. 
Українська спільнота Вірменії в переважній більшості російськомовна. 
Російська та вірменська тут є основними мовами спілкування, українську 
можна зустріти в побуті, а також при проведенні культурних заходів. Це 
відбувається в зв’язку з вивищенням громадянської ідентичності над 
етнічною: «Перш за все, ми – громадяни Вірменії, – каже пані Явір», яка 
ніби відходить на другий план (як і мова). 

Варто звернути увагу на ще деякі причини, за якими етнічна 
самосвідомість не може стати центральною. Вірменія в своєму історичному 
розвитку пережила кілька історичних моментів, які роблять її неподібною до 
інших екс-республік. Мова йде про те, що саме Вірменія (після Ізраїлю) дала 
світові класичну діаспору. Більше того, масове знищення, репатріацію та 
переселення вірменів визнано геноцидом. Україна також пережила геноцид 
1932-1933 р., дала світові одну з найбільших діаспор (зараз ми не 
співставляємо причини і наслідки цих явищ та процесів, не відстежуємо їх 
абсолютну подібність, але сам факт присутності цих моментів у розвитку 
держав дає право на порівняння їх динаміки). 

Іншим моментом є особливості формування етнічного генотипу 
«обличчя» Вірменії – Єревану. В компаративному дослідженні етнічної 

                                           
1 Дашкевич Я. Вірменія і Україна. – К., 2001. 
2 Інтерв’ю автора з Романією Явір від листопада 2006 року. 
3 www.uvkr.com.ua. 
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еволюції столиць пострадянських республік слід зауважити, що у визначенні 
етнічного статусу Єревану кидається в очі його моноетнічність, яка руйнує 
умовисновки соціологів, що безпрецедентно пов’язують урбанізацію з 
поліетнічністю. Тут закони розвитку великих міст дещо трансформувалися – 
чим більше розвивався та розширювався Єреван, тим одноріднішою 
залишалося його етнічне середовище. В цьому місті живуть майже виключно 
вірмени. Аналогічного феномену – перетворення поліетнічного міста в 
моноетнічне – немає. В цьому відношенні Єреван унікальний. Чи означає це, 
що інші етнічні групи, які населяють Вірменію, мають стати в якомусь 
смислі «більше вірменами» навіть етнічно, не беручи до уваги 
громадянський аспект? Однозначну відповідь дати важко. З одного боку, як 
частина вірменського народу, українці зобов’язані брати активну участь у 
його житті. З іншого – які емоції, відчуття, думки це у них викликає. Спектр 
дуже широкий – від активної участі в українських культурно-громадських 
об’єднаннях до повного забуття своєї українськості і максимальної 
інтеріоризації в домінуючий етнос: «В діаспорі не була й не хочу (мається на 
увазі відвідування й активна участь в роботі українських діаспорних 
спільнот» (українка, 57 р., середня освіта); «Дітей українській мові вчити не 
буду. Любов до України намагатимусь дітям прищепити, але жити хочу в 
Росії. В діаспорі не була, її діяльністю не цікавлюся»  (українка, 54 р., вища 
освіта); «Дітей мови (української) вчити не буду, діаспору не відвідую, мені 
там нічого робити» (українка, 30 р., середня освіта)1. 

Зросійщені українці – велика і достатньо розмита група, що визначається 
я к «російськомовне населення». Вони можуть не знати мови, але 
залишатися етнічними українцями, можуть відкидати частково чи повністю 
українське і  не вливатися в етнокультурне середовище домінуючого етносу. 
Вони функціонують поряд з діаспоральними об’єднаннями, але не 
виявляють активності. Це такі своєрідні гетерогенні утворення, різні 
сегменти котрого можуть вибирати різні стратегії взаємодії з державою 
проживання, домінуючою етнічною більшістю, а також – з історичною 
Батьківщиною. 

Така група є частиною всіх без винятку українських етнічних спільнот 
східної діаспори. Присутня вона й в українській діаспорі Казахстану. 

Одним з критеріїв, що дає змогу повніше вивчити досліджувану групу, є 
віковий момент:  

1) до 30 років – покоління, чия соціалізація проходила після розпаду 
СРСР. Представники цієї групи народилися на землях переселення і знають 
про свою історичну Батьківщину лише з розповідей; 

2) 30-40 років – покоління, чий старт припав на перелом епох. В 
більшості випадків респонденти цієї групи були змушені змінити кар’єру, 
змінити цілі, пріоритети та життєву стратегію через колапс СРСР; 

3) 50-60-літні люди – вони зробили кар’єру в радянські часи та 
втратили свої досягнення після того, як стали громадянами Казахстану; 

4) люди старші 60 років. 

                                           
1 Лурье С.В. Монологи из «тюрьмы народов» // Svlourie.narod.ru. 
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Для молоді до 30 років характерна дуже слабо виражена ідентифікація. 
Питання про етнічну належність не є для них настільки актуальним, щоб 
самим виносити на обговорення, без поштовху ззовні респондентами воно не 
ставиться. Однією з причин є складність етнічного самовизначення, 
розгубленість респондента у виборі: «В Казахстані я не казашка, на Україні 
– не українка… Тому виникає питання: «Хто я»… Складно себе 
самоідентифікувати»1. Однак таке питання виникає швидше як реакція на 
кризову економічну ситуацію, при прийнятті рішення про міграцію. Це 
скоріше пошук не етнічної, а громадянської ідентичності, визначення зв’язку 
з державою. 

Сильніше етнічність актуалізована у представників наступної вікової 
групи. Вони підкреслюють «розмитість» своїх відчуттів, пояснюючи це 
невизначеністю генотипу («у нас багато різної крові»). Задумуватися про 
етнічність їх змушує зовнішній поштовх: «Про те, хто я, рідко задумувалася 
сама. Навіщо? Найчастіше до відчуття власної «інакшості» підштовхують 
ззовні…В гості приходять чи на роботі…виникає відчуття, що ти – не їх 
кола…Навіть у друзів йде протиставлення: у Вас українців (росіян) не так, у 
нас – казахів – по-іншому. І це не дивлячись на близькі стосунки.. Вони 
роблять великий акцент на цьому, хоча сам ти про це навіть дуже рідко 
згадуєш»2. 

Якими критеріями слід охарактеризувати ідентичність саме з цих слів? 
Адже швидше за все тут йдеться не про мову чи прояви іноетнічності (як 
найзагальніші ознаки «українськості»), очевидно бар’єром стає повсякденна 
поведінка, у якій, проте, сконденсовано досвід і навички історичної 
Батьківщини. Традиція відіграє найважливішу роль і часто є межею поділу 
здавалося б різних, але притертих між собою складових етносу. Це 
позначається в побуті, у спілкуванні, вихованні дітей, на роботі. «Ви – не 
такі як ми, ви нас не зрозумієте». 

Важливим аспектом протиставлення є сприйняття культури як дещо 
менш вартісної за своїм складом і характеристиками. Йдеться про особливе 
сприйняття культури молодим поколінням, яка приписує їй (казахській та 
українській) «несучасність», відсталість, якоюсь мірою її невідповідність 
прогресу (в українському історичному досвіді можна знайти аналоги 
стосовно подібного ставлення до української культури). Можливо, власне, з 
цим пов’язано протест, що виникає у відповідь на спроби позначити 
титульну (казахську) культуру як більш давню, що зберігає вікові традиції, а 
тому високоморальну, вищу.  

Набагато важливішим моментом для російськомовного населення є 
громадянська ідентичність, визначення держави, з якою воно себе асоціює, 
за котру воно вболіває. Молоде покоління чітко пов’язує себе з країною 
проживання: «Події, що відбуваються в Казахстані? Так, сприймаю їх як свої 
власні. І вболіваю за свою Батьківщину (Казахстан) завжди, тому що все, що 

                                           
1  Григоричев К. Вказ. праця. – С. 157. 
2 Там само. – С. 158. 
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тут відбувається, стосується мене. І всередині країни, і зовнішні зв’язки мене 
також стосуються»1. 

Але така прихильність і вболівання не формує «почуття Батьківщини». 
Саме у молодих виникають найбільші труднощі при відповіді на питання: 
«що таке Батьківщина?»  Пояснювати це виключно молодістю та 
недосвідченістю, несформованістю життєвої позиції не можна. Це думки і 
відчуття молоді, яка навчається у ВНЗ з розвинутим інтелектом і широким 
світоглядом. Судячи з відповідей, питання ідентичності для них неактуальне, 
оскільки ними не заторкується і не формулюється.  

Для представників старшого покоління поняття «Батьківщина» є більш 
конкретним та визначеним. На питання «Чим є для Вас Батьківщина?», 
респонденти відповідають: «Україна (Росія, Казахстан), «місце 
народження», «місце проживання». Коли надається вибірка рідної землі 
«Радянський Союз, Україна. Росія, країни проживання – Казахстан, Вірменія 
тощо» власне, Радянський Союз виявляється найбажанішим варіантом. Цей 
варіант вибирає навіть інтелігенція, викладачі ВНЗ. Можливо, це пов’язано з 
фактом, що більшість із них народилася ще за часів Радянського Союзу, про 
який у них залишилися найкращі спогади. 

У групі 30-40-літніх, на відміну від -до 30-літніх-, відсутній чітко 
виражений громадянський ідентитет. Більше того, окремі реципієнти не 
ідентифікують себе з жодною з країн: «Зв’язок з країною (вказується 
приклад)… ні, не відчуваю. Лише в просторовому відношенні, як виключно 
з місцем, де я живу. Інтереси держави (де я проживаю) захищати, працювати 
на державу – такого немає, оскільки ми – якесь втрачене… населення. 
Внутрішньо я відчуваю, що це країна походження моєї культури, а ось 
зв’язку – не відчуваю. Мене туди нічим не тягне. Казахстан – це місце, де я 
народилася… Для мене будь-яка країна може стати Батьківщиною…»2. 

Ця цитата вдало ілюструє визначення ідентичності даного покоління. 
Власне на людей, чия соціалізація проходила в останні роки існування 
радянського суспільства, прийшовся «перелом епохи». Виховане на 
радянських цінностях, на лозунгах інтернаціоналізму, воно не встигло 
зіткнутися повною мірою з подвійними стандартами радянської моралі. Тим 
складніше відбувався для нього перехід до абсолютно нових принципів 
державного та суспільного устрою. Хвиля етнократії, характерна для 
початку 90-х років, знищила позиції, підготовлені для реалізації ведення 
успішної життєвої стратегії наприкінці 80-х, але залишила дуже мало часу 
для формування нових. Не дивлячись на те, що сьогодні багато з 
представників даної вікової групи є успішними бізнесменами, науковцями 
тощо, для них все ж характерна невизначеність у питаннях громадянської 
самоідентифікації. Громадянство країни проживання сприймається ними як 
даність або неминучість, що в гіршому випадку  додає зобов’язань, у 
кращому – ніяк не впливає на ситуацію: «Останнім часом …кілька років 
…виникло відчуття, що … – держава, та країна, яка мене не захистить і не 

                                           
1 Там само. – С. 159. 
2 Там само. – С. 159-160. 
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допоможе…В подальшому – так само. Гадаю, років через двадцять буде ще 
гірше…А це вже не Батьківщина»1. 

У цій ситуації поняття «Батьківщина» як суб’єктивне переживання 
накладається на поняття «родина, сім’я» тієї одиниці, яка в осмисленні 
людей є найбільш стійкою, незмінною, нерозмінною цінністю: «Батьківщина 
для мене (нас) – це те, що нас оточує, керує нами, підтримує…Для мене, 
напевно, це моя сім’я: дитина, чоловік. Те, що між нами акумульовано, що 
нас пов’язує. Така маленька Батьківщина. Де сім’я, там і Батьківщина»2.  

Доброю ілюстрацією ставлення російськомовної діаспори до держави 
проживання є сприйняття ними нових державних свят. Майже для всіх 
опитуваних вони мають номінальний характер, у кращому випадку – 
«приводом для свята, але не святом». В багатьох випадках це можна 
пояснити вкоріненням колишніх традиційних свят, наприклад, Нового року, 
який у майбутньому не скоро витісниться з аналогічним Науризом. Деяких 
вони навіть дратують, оскільки це пов’язано з додатковими 
відпрацюваннями. Тут слід прояснити ситуацію: у державних закладах 
Казахстану склалася практика «добровільно-примусової» участі 
співробітників у святкування «нових» дат. Так, наприклад, до свята Науриз 
(22 березня – традиційний початок нового року у казахів) кожна установа 
зобов’язана поставити символічну юрту на центральній вулиці міста або біля 
приміщення свого закладу. Згідно з традицією, всіх, хто заходить у юрту 
господарями, мають пригощати стравами національної кухні. Все це лягає на 
плечі співробітників, у тому числі і в матеріальному плані. Звідси дуже 
багато негативу в опитаних на цей рахунок: «Для мене Науриз пов’язаний 
лише з жахливим враженням: мерзнути в юрті, прибирати за всіма, з одним 
бажанням – залізти у ванну і поспати…»3 Ці слова свідчать про те, що не 
носії культури не сприймають т. зв. нову традиційність або ставляться до неї 
не в позитивному ключі. 

Мовне середовище в Казахстані неоднозначне й складне. До розпаду 
СРСР казахська мова як друга національна існувала номінально. Вона 
побутувала в сільській місцевості (лише в казахських селах), на Півдні 
країни, на базарах. В міському середовищі йшов інтенсивний процес 
русифікації казахського населення, чому сприяла, окрім державної політики, 
недостатня мобільність і функціональність побутової казахської мови, у якій 
постійно вживалися русизми та російські неологізми.  

Після здобуття незалежності в республіці казахська мова активно 
просувається владою  як єдина державна. Її знання стало обов’язковим для 
роботи в офіційних структурах. В школах і ВНЗ вивченню цієї мови 
виділяється більше годин, ніж для вивчення інших предметів. Але в 
повсякденному житті володіння цією мовою не є обов’язковим. Ці та багато 
інших факторів і визначають ставлення «неказахів» до опанування 
казахської мови: від бажання розмовляти нею до відкритого несприйняття. 

                                           
1 Там само. – С. 160. 
2 Там само.  
3 Там само. – С. 161. 
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Тут також можна намалювати шкалу ставлення до нерідної мови різних 
вікових категорій. Для молоді характерна двояка позиція. З одного боку, 
базове опанування казахською мовою закладається ще в школі, але у ВНЗ та 
під впливом навколишнього середовища ці навички (якщо вони набуті) дещо 
деградують. Але разом з тим саме у ВНЗ молоді люди починають 
усвідомлювати потребу досконалого володіння державною мовою з метою 
зробити успішну кар’єру саме в країні проживання. Молоді респонденти 
підкреслюють (без вказівки чи поштовху зовні), що вони зацікавлені не у 
формальному володінні мовою («для екзамену»), а для функціонального 
користування («щоб вільно спілкуватися, користуватися»). Явного 
дискомфорту у зв’язку з вивченням неслов’янської мови (тюркські мови 
завжди вважалися складними для засвоєння) молодь не відчуває. Можливо, 
найбільш спонукальним важелем для цього є реалізація себе саме в 
казахському суспільстві та отримання престижної державної роботи, а, 
можливо, двомовне середовище стало настільки інтегративним, що 
відбувається типова ситуація для білінгвів: слова однієї мови проникають у 
другу, взаємозамінюються, заповнюють лакуни, викликані браком знань 
якоїсь із них. Автор зазначає, що найуживаніші вирази казахською 
закріпилися в російськомовному середовищі навіть у побуті, де російська 
превалює. Це відбувається і жартома, і просто автоматично, але швидше в 
колі ровесників, ніж у між поколінних контактах. 

Наступна вікова група відноситься до казахської мови більш 
неоднозначно. Респонденти з високим рівнем інтелекту усвідомлюють 
важливість вивчення мови, але в силу різних причин їх зусилля приводять 
лише до вивчення «для екзамену і не далі». Отримання більш глибоких 
знань потрібно лише для того, щоб «не випадати із суспільства», «розуміти, 
що говорять інші». Перетворити цю мову на свою рідну не знаходить 
відгуку у представників цього покоління. Але незнання державної мови, 
особливо в державних інституціях, має свої негативні наслідки, особливо 
коли йде мова про вирішення життєво важливих питань. Респонденти 
нерідко згадують про те, що часто вони, за незнанням мови, неначе 
«випадають із розмови», а особливо тоді, коли йшлося про обговорення 
проблем, що стосуються їх безпосередньо: «…Буває так, ніби тебе викинули 
з розмови, відштовхнули чи що…Частіше за все таке відчуття виникає, коли 
всі навколо починають розмовляти по-казахськи…Тобто, за правилами 
етикету, так не може бути, особливо коли ми знаємо, що всі володіють 
російською. Найбільше не подобається, коли при обговоренні важливого 
питання  на роботі, співробітники починають переговорюватися казахською. 
Тобто, відповідно ти випадаєш із спілкування, не можеш вловити суть 
питання. Здається, що існує якась домовленість…»1 

                                           
1 Григоричев К. Назв. праця. – С. 163. 
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Респонденти без вищої освіти демонструють до казахської мови  швидше 
нейтрально-негативне ставлення. Загалом їхня позиція може 
характеризуватися словами одного з респондентів: «Ми всі розмовляємо 
російською… Вдома?  Звичайно, що російською». На питання, чи потрібно 
йому вчити казахську, відповів: «А мені це треба? Він до мене приїжджає, 
йому від мене щось треба, хай і пояснює… Хіба, якщо синові потрібно, а 
мені – все-рівно»1. 

Люди старшого покоління до казахської мови ставляться повністю 
негативно. Як виняток – представники інтелігенції, але це не означає, що 
вчитимуть мову вони самі. Це потрібно насамперед чергу «молоді». Інша 
частина, без вищої освіти, відкидає необхідність вивчення державної мови. 
При цьому викладаються не логічні, а емоційні аргументи. Для респондентів 
зовсім похилого віку такої проблеми не існує взагалі. Тут превалювали 
відповіді: «А навіщо, я ж  росіянка», хоча етнічно це може бути й не так. 

Що стосується міжетнічних шлюбів, то тут спостерігається абсолютна 
солідарність. Відношення до таких тут градується від нейтрально-
настороженого серед молоді до повного несприйняття серед старшого 
покоління. Жоден з респондентів не знайшов позитивних сторін у такому 
шлюбі – ні у власному, а ні в майбутньому шлюбі своїх дітей. Жінки 
висловлювали лояльнішу позицію, визнаючи право своїх дітей на вибір 
шлюбного партнера, але їх занепокоїв один фактор – «конфлікт культур»:  

–Як Ви поставитеся до ситуації, коли Ваш син захоче одружитися на 
казашці? 

Я людина парадоксальна, спокійно ставлюся до змішаних шлюбів, тобто 
для мене, якщо людина дійсно вважає, що вона цю людину розуміє, то без 
проблем, навіть якщо він (шлюбний партнер) з далекого аулу. А ось мій 
чоловік однозначно скаже: «Що, росіянки не знайшов?» А я спокійно 
поставлюся, хоча боюся, що сімейний скандал може перерости в етнічний»2. 

Для молодих жінок перспектива міжетнічного шлюбу ускладнює ще й 
релігійний фактор. Казахстан останнім часом інтенсивно ісламізується, 
особливо це можна спостерігати в молодіжному середовищі. Це сприяє 
знайомству російськомовних дівчат з ісламом не лише ззовні, а й вникненню 
у його внутрішню суть. Звідси – дуже насторожене їх ставлення до 
міжетнічних шлюбів, пов’язаних з необхідністю прийняття цієї релігії. 
Більшість респондентів «не готові, не мають бажання» вступати в такий 
шлюб, де потрібно змінити віросповідання. Цей фактор цілком реально може 
стати причиною відмови від шлюбу. 

Підводячи підсумок за даними спостереженнями, напрошується питання: 
«Чи є вони меншиною в іноетнічному середовищі, наскільки є комфортним 

                                           
1 Там само.  
2 Там само. – С. 164. 
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перебування в тій чи іншій країні?» Парадоксальним є те, що більшість 
респондентів не ототожнюють себе з меншиною. Представники старшого 
покоління (старші 45 років) хоча і визнають, що казахів стало більше, себе 
трактують як частину більшості, навіть питання про належність до 
«меншини» вважають образливим. Молоді ж люди реагують на це питання 
цілком спокійно. Для них етнічний фактор при виборі дружнього, ділового 
та іншого кола спілкування не є вирішальним, тому і відчуття себе меншістю 
у них не виникає. Крім того, жоден з молодих респондентів не підкреслив 
випадків етнічної дискримінації, які відчув саме він. В результаті 
формується цілком логічна тенденція: «Відчуття відношення до меншості 
звичайно існує. Але це мене не пригнічує, не створює зайвої напруги. 
Негативних емоцій немає, коли в спілкуванні всі на рівних…»1 

Підсумовуючи сказане, можна дійти висновку – чим молодший 
респондент, тим спокійніше він сприймає свій етнічний статус у суспільстві. 
Можливо, це пов’язано з відсутністю негативного досвіду. З віком негатив 
розростається, судження стають критичнішими, жорсткішими, але вони 
притаманні лише представникам старшого покоління. Саме для них етнічне 
питання є найбільш гострим і болючим: чи це є наслідком особистих образ, 
чи неможливістю відійти від радянських стереотипів. 

Однак це почуття зв’язку може стати важливим чинником (поряд з 
економічним і політичним), поштовхом міграційних процесів. Знову ж таки, 
найбільш схильне до міграції старше покоління, яке не може змиритися з 
втратою культурного лідерства. Саме вони, за їхніми словами, «хочуть та не 
можуть» виїхати до своєї Батьківщини. Молодь допускає можливість зміни 
місця проживання, але додають: «залежить, куди». Якщо плани виїзду все-
таки існують, то вони насамперед пов’язані із Західною Європою та США. 
Але навіть ця можлива міграція в психіці респондентів молодшого віку не є 
стійкою, вона не визначає планів на майбутнє. За умови успішної кар’єри в 
Казахстані, вони не поспішатимуть залишати його територію. 

Принципово інше рішення приймають респонденти 30-40-літнього віку. 
Найбільш освічені активно шукають можливості виїхати до країн Західної 
Європи, Америки, використовуючи для цього не лише професійні, а й 
дружні чи родинні зв’язки. Це активна позиція, зведена до конкретного 
результату – виїхати і знайти нову Батьківщину (не історичну). Для 
респондентів без вищої освіти характерна відсутність як чітко визначеного 
бажання виїхати за кордон, так і залишитися в Казахстані. В останньому 
випадку важливу роль відіграв негативний фактор переселення з Казахстану 
в Україну (Росію) наприкінці 90-х років ХХ ст., коли внаслідок складного 
економічного станолення вони змушені були повернутися назад. Однак 

                                           
1 Там само. – С. 166. 
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респонденти підкреслюють: що країна міграції не є для них остаточною 
метою. Як заявив один з них: «Що там робити?» 

Завершальним етапом інтерв’ю став перелік ідентитетів «росіянин», 
«російський», «мати (батько)», «молода перспективна людина», 
«громадянин Радянського Союзу», «громадянин Казахстану». Тут і 
виявилася відчутна відмінність між опитуваними групами: для старшого 
покоління важливими виявилися «руський!, «радянський громадянин». 
Молоді респонденти етнічну ідентичність відсували на останнє місце, 
надаючи перевагу особистісним характеристикам. Зате казахське 
громадянство ця група опитуваних ставила на друге місце. 

Для вікової групи 30-40 років найважливішими характеристиками 
виявилися сім’я і кар’єра, а етнічний та громадянський ідентитети – на 
останніх місцях. 

Підсумовуючи вищесказане, можна дійти таких висновків. Процес 
формування нових ідентичностей і пов’язаного з ними формування нових 
життєвих стратегій української спільноти в пострадянських республіках 
(переважно російськомовного) має спільні і відмінні риси в різних країнах 
проживання. Щодо вікового та соціального цензу стратифікування українців 
на інших землях стосовно досліджуваного предмета, то тут спостерігаються 
радикальні відмінності. Українські діаспори Росії, Вірменії та Казахстану 
подібні між собою, але деякі моменти розвивалися в протилежному напрямі. 
Українські поселення Росії та Казахстану є більшими за чисельністю, мають 
глибше історичне коріння, вони відіграли потужнішу роль у соціальному, 
економічному та культурному житті цих країн. Однак у Росії – це одна з 
найбільш асиміляційних груп, яка, щоб добитися візуальної рівності з 
домінуючою нацією, була змушена переймати мову та культурні цінності. 
Цей процес відбувався набагато легше, ніж в інших республіках, оскільки 
був зумовлений подібністю культур. У Вірменії та Казахстані українці разом 
з росіянами (знову в силу подібності культур) стали провідними 
культурними лідерами й упродовж існування комуністичної системи 
впроваджували постулати русифікації до «більш відсталих» національних 
культур цих народів. Коли в Росії українці були замаскованими лідерами, то 
в цих країнах російськомовних представників українського етносу повністю 
ототожнювали з центральною російською культурою. Хоча українці, 
незважаючи на російськомовність, закладали й власні культурні осередки, 
асоціативність їх з росіянами посилювалася. 

По-різному формувалися й патріотичні ідентитети українського 
населення за кордоном. Тут простежувалася пряма залежність від віку, 
освіти, статі. Але незалежно від цих категорій одні об’єднувалися в 
культурні центри, інші брали курс на активне синкретизування з країною 
проживання. Для старшого покоління характерне загострене відчуття 
власної етнічної ідентичності, для молодшого – домінує громадянський 
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ідентитет. Середнє покоління в силу певних причин – формування 
ідентитетів на межі розпаду Союзу й утворення нових незалежних держав – 
називають втраченим, оскільки належних етнічних чи громадянських 
ідентичностей у них так і не сформувалося. 

Більшість молодого покоління, як найбільш перспективного з точки зору 
як формування міграційного потенціалу, так і збереження етнокультурних 
традицій, найбільше зорієнтована на повну інтеграцію в іноетнічне 
середовище. Це жителі третього покоління, які мають дружні і партнерські 
зв’язки в країнах проживання, знайомі зі специфікою місцевої культури, 
знають мову країни проживання. Їх повернення в Україну спричинять лише 
особливі обставини. На разі – це громадяни країни проживання із згасаючою 
етнічною ідентичністю, яку вони вже сприймають швидше як екзотику. 
Відсутність зацікавлення Україною, приблизне уявлення про неї як про 
«історичну Батьківщину», небажання пов’язувати з нею свою долю свідчать 
про згасаючий етнічний ідентитет та посилення існуючих діаспорних 
спільнот. 

Вибір діаспоральної стратегії характерний для старших поколінь, які 
поступово відходять від справ і від життя. Молодь, як правило, для активної 
самореалізації – будування кур’єри, здобуття вагомих посад –  вибирає 
інтеграцію і спрямовує свої орієнтири на країну проживання як повноцінні 
громадяни країни прожинання. 

Однак несправедливим було б твердження про цілковитий занепад 
діаспори. Її члени організовують творчі колективи, молодіжні центри, 
недільні школи, проводять різноманітні культурні заходи. Це також люди 
різних поколінь та соціально-культурних уподобань, які ідентифікують себе 
українцями, розмовляють українською, співають українських пісень. Етнічна 
ідентичність, виражена в мові і культурі, існує в них поряд з громадянством, 
вони її не відкидають, навпаки – культивують і пропагують. Та в зв’язку з 
хиткістю політично-економічного становища рідної держави, відсутністю 
допомоги з її боку, їхня етнічна самосвідомість не може остаточно перерости 
в національну, громадянську ідентичність. На даному етапі вектор 
спрямований на інтеграцію, але поки існуватимуть діаспорні осередки, він 
ніколи не стане остаточним. 
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Кравченко О.В. (Київ) 

 
УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО  

В РОСІЇ ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ  
Й РОЗВИТКУ ЕТНІЧНОЇ  

САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ 
 

У статті проаналізовано найважливіші проблеми розвитку і 
функціонування українського шкільництва в Російській Федерації, окреслено 
шляхи їх вирішення. 

 
Одним із визначальних чинників існування українського народу є етнічна 

самосвідомість, яка відображає прагнення українців зберегти свою 
окремішність, свою мовну, культурну, історично-природну самобутність. 
Саме завдяки збереженню етнічної самосвідомості може існувати й 
розвиватися українська спільнота в світ, не асимілюючись іншими націями і 
народами. Наукові дослідження доводять, що усвідомлення людиною своєї 
належності до певного етносу формується ще в дитячі роки й у дорослому 
віці, навіть в іноетнічному середовищі, зазвичай не змінюється. Тому серед 
пріоритетних напрямів у стратегії співпраці України та світового українства 
мають бути підтримка та розвиток українського шкільництва як фактора 
етнонаціонального самозбереження. Адже ґрунтовні й системні знання про 
Україну діти зможуть отримати лише навчаючись в українській школі, 
маючи при цьому адаптовані україномовні підручники, кваліфікованих 
учителів, Інтернет-ресурси тощо. Українська школа в діаспорі має дати 
українській молоді не лише певний обсяг знань, а й  виховати її, сформувати 
повноцінним членом національної спільноти. 

На сьогодні українська освіта в зарубіжжі – це розвинена система 
освітніх закладів західної та східної діаспори, що складається з різних типів 
українських шкіл (недільні та суботні школи; загальноосвітні навчальні 
заклади, у яких вивчають українську мову; школи, у яких викладання 
здійснюють українською мовою; школи, у яких вивчають українознавчі 
предмети; дитячі дошкільні заклади, що мають україномовні групи), окрім 
цього, функціонують відомі українознавчі студії у провідних вищих 
навчальних закладах, створено програми, підручники з українознавчих 
дисциплін, власну систему підготовки та удосконалення вчителів.  

У контексті вивчення питань, пов’язаних із становленням та розвитком 
освіти в українському зарубіжжі, актуальним є культурно-освітня діяльність 
українських громад в умовах еміграції. Українські громади сьогодні не 
існують у їх первісному вигляді, в їх середовищі відбуваються значні 
процеси, зумовлені різними чинниками, зокрема асиміляційними. За роки 
незалежності нашої держави виникло нове явище – східна діаспора, яка 
почала розвиватися після розпаду Радянського Союзу, проте зараз 
знаходиться лише на стадії активного структурування і потребує особливої 
уваги й підтримки з боку своєї історичної батьківщини.  
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Найбільшою в східній діаспорі є українська діаспора Російської 
Федерації. Українці в Росії, як і українці в західних країнах, мають свої 
інституції й організації. В останні роки в Російській Федерації діють понад 
100 таких організацій у 58 республіках, краях, областях та автономних 
округах, у тому числі 18 регіональних та місцевих національно-культурних 
автономій. Переважна більшість з них входить до складу Об’єднання 
українців Росії (ОУР) і Федеральної національно-культурної автономії 
«Українці Росії» (ФНКА УР).  

Наші співвітчизники – активна частина російського суспільства. Вони 
успішно адаптувалися до соціально-економічного, політичного та 
культурного життя сусідньої держави і представлені в усіх галузях 
народного господарства Російської Федерації, особливо у нафтогазодобувній 
промисловості, гірничій, машинобудівній, будівельній. Освітній рівень 
російських українців достатньо високий. Вихідці з України широко 
представлені у російських владних структурах, політиці, культурі, освіті та 
науці, армії. Результати соціологічних опитувань констатують, що 
усвідомлення себе українцем для представників української діаспори в Росії 
практично пов’язане з освітнім рівнем, але помітно різниться залежно від 
соціально-професійного статусу. Найбільш яскраво українська національна 
самосвідомість виявляється серед господарських керівників, кадрових 
військових, інженерів та кваліфікованих робітників, тобто етнічне 
самовизначення тісно пов’язане з соціально-професійною самореалізацією, 
якої досягнуто в Росії. 

Найбільші здобутки українські організації мають у галузі культурно-
просвітницької та мистецької діяльності, спрямованої на пропаганду й 
розвиток української культури в Росії. В Російській Федерації в мережі 
Інтернет створені кілька українських сайтів, які інформують про життя в 
Україні та українців за її межами, публікують матеріали про роботу 
українських організацій Росії. 

Незважаючи на певне структурування, громадське життя українців у 
Російській Федерації все ще перебуває на етапі становлення. Значний 
потенціал російського українства здебільшого залишається нереалізованим. 
Особливо це стосується українських громад у російських регіонах. Перед 
ними багато загальних проблем – нерозуміння з боку місцевих російських 
властей, майже незацікавлених у розвитку такої неприбуткової галузі як 
українська культура і мова, відсутність фінансування, слабкі й нерозвинені 
контакти з іншими українськими організаціями в Росії й діаспорі. 

Незаперечним залишається той факт, що українці, які становлять 
найчисельнішу етнічну групу в Російській Федерації після росіян і татар, 
роблять помітний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток 
країни проживання, на практиці не мають державної системи українського 
шкільництва, культурно-освітніх закладів, преси, радіо та телебачення 
рідною мовою. Цей висновок підтверджують дослідження багатьох 
провідних учених і політиків. За словами співголови Об’єднання українців 
Росії та Федеральної національно-культурної автономії українців Росії 
Валерія Семененка на зустрічі з Президентом України В.А. Ющенком 13 
лютого 2008 р. в Москві, «у Російській Федерації до цього часу не склалось 
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системи української освітньої роботи, не існує жодної української школи та 
дошкільного дитячого закладу. Причини цього є об’єктивні і суб’єктивні: 
наслідки довготривалої русифікації та асиміляції українців, невитравлене 
почуття меншовартості у багатьох українців, складне соціально-економічне 
становище в Україні і пов’язана з цим масова міграція українців на 
заробітки, в тому числі в Росію, невирішення проблем української освіти та 
української мови в Україні, особливо в східних та південних областях, 
слабкість українського інформаційного простору, відсутність або повне 
нерозуміння у зденаціоналізованої української еліти та російської еліти 
українського походження української ментальності, відсутність української 
церкви в Росії»1. Як стверджує начальник відділу інформації та діаспори 
Культурного центру України в Москві, керівник Української недільної 
школи Людмила Мельник «чи не найскладнішим завданням, яке стоїть нині 
перед українською громадою РФ, є розбудова українського шкільництва. Без 
своєї школи, без передачі своїм дітям знання рідної мови, культури, історії – 
найчисельніша українська діаспора може досить швидко зникнути, 
деградувати й асимілюватися...»2 

За статистичними даними, на сьогодні на території Росії кількість 
навчальних закладів, у яких вивчають українську мову й українознавчі 
предмети (українська література, історія України, українознавство, географія 
України, музичне мистецтво України, декоративно-прикладне мистецтво), 
визначається одиницями. Зокрема, за матеріалами довідника «Українські 
організації в Росії. 2007» маємо такі дані: Республіка Башкортостан: – 5 
муніципальних загальноосвітніх шкіл, 3 недільні українські школи; 
Республіка Татарстан – 2 українські недільні школи; Краснодарський край – 
1 крайова експериментальна загальноосвітня школа народного мистецтва; 
Волгоградська область – 1 загальноосвітня школа, у якій українська мова 
вивчається факультативно; Воронезька область – 2 загальноосвітні школи; 1 
українська недільна школа; Оренбурзька область  – 1 недільна школа; 
Томська область – 1загальоосвітня середня школа; Ханти-Мансійський 
автономний округ – 1 українська недільна школа; Санкт-Петербург – 
1 українська недільна школа; Москва – 1 українська недільна школа, курси 
української мови при Культурному центрі України в Москві, українсько-
англійська група при Лінгвістичному ліцеї №15553. 

Отже, однією з найпоширеніших форм українського шкільництва Росії 
стали недільні школи, а освіта в основному тримається лише на ентузіазмі 
національно-свідомих представників українських громад. Звідси  постають 
найголовніші проблеми: утворення різновікових груп (10 – 15 учнів), що 
утруднює процес навчання і засвоєння знань; українська мова вивчається 

                                           
1 Виступ співголови Об’єднання українців Росії та Федеральної національно-культурної 

автономії українців Росії Валерія Семененка на зустрічі з Президентом України В.А. Ющенком 
13 лютого 2008 року в Москві // http://www.ukrainianworldcongress.org/ 
Ukrainian_communities/Russia/Library/Library_problems/semenenko-vystup2008.pd. 

2 Мельник Л. Українська мова та освіта в Російській Федерації // http: // kobza.com.ua. 
3 Мельник Л. Українські організації в Росії. 2007: Довідник. – М.: Культурний центр України 

в Москві, 2007. – С. 1-48. 
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безсистемно, під час підготовки до свят; доводиться працювати у вихідні 
дні, а в різновікових групах проводити індивідуальні заняття; відсутність 
програмно-методичного забезпечення недільної школи, яка працює 
фактично без реально-адаптованих програм і методики викладання. Як 
наслідок – вивчення української мови, літератури, історії набуває 
епізодичного характеру, а найбільше часу в недільних школах відводиться 
на вивчення українських пісень і танців. Нагальною проблемою залишається 
комплектування шкільних бібліотек підручниками, зокрема з історії 
України, української мови та літератури для старших класів, а також аудіо- 
та відеоматеріалів з історичної та українознавчої тематики. Силами лише 
українських громад ці освітні проблеми вирішити неможливо, потрібна дієва 
допомога Української держави. Проте як зазначено в ухвалі Міжнародного 
конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі», проведеного за 
ініціативою Міністерства освіти і науки України Науково-дослідним 
інститутом українознавства МОН України та Міжнародною асоціацією 
«Україна і світове українство» в м. Києві 19-21 жовтня 2006 року, 
Українська держава недостатньо уваги приділяє розвитку української освіти 
зарубіжжя і сама система української освіти перебуває на стадії системної 
кризи1. З метою об’єднати зусилля вчених, педагогів-практиків для 
всебічного вивчення стану національної освіти і науки в Україні і зарубіжжі, 
вироблення пропозицій щодо державної політики в науково-освітній галузі 
на сучасному етапі, визначення шляхів реформування та реалізації 
націєтворчої місії в жовтні 2007 р. в Києві відбувся ІІ Міжнародний конгрес 
«Українська освіта у світовому часопросторі». Одним із пріоритетних 
завдань Конгресу стало висловлення пропозицій щодо покращення стану 
освіти в українських школах зарубіжжя. Учасники секції «Українська освіта 
у країнах зарубіжжя: стан, проблеми, перспективи» запропонували:  

Звернутися до Міністерства освіти і науки України з пропозицією розробити 
єдиний галузевий стандарт з української мови для  навчальних закладів 
діаспори;  створити  орієнтовні програми з української мови для недільних шкіл 
та інших навчальних закладів діаспори. 

Звернутися з клопотанням до Міністерства освіти і науки України про 
створення авторського колективу для написання підручників з української мови 
для недільних шкіл на базі НДІ українознавства із залученням  науковців та 
представників національно-культурних фундацій української діаспори.  

Звернутися до Кабінету Міністрів України з метою пришвидшити 
впровадження Державної програми «Закордонне українство» до 2010 р., Закону 
«Про правовий статус закордонних українців», «Про імміграцію». 

У компетенції Міністерства освіти і науки: 1. Розвивати Міжнародну школу 
МОН України як дієвий інструмент підтримки української школи в зарубіжжі. 
2. Підтримати ідею створення єдиного координаційного центру з метою 
вироблення та реалізації стратегії підтримки освіти українського зарубіжжя. 3. 
Розробити концепцію освіти українського зарубіжжя з чітко окресленою метою, 

                                           
1 Ухвала Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі», 

проведеного за ініціативою Міністерства освіти і науки України Науково-дослідним інститутом 
українознавства МОН України та Міжнародною асоціацією «Україна і світове українство» в 
м. Києві 19-21 жовтня 2006 року // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 83-85. 
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пріоритетними напрямами розвитку змісту освіти, процесом українознавчого 
навчання, економічними факторами розвитку. 4. Розробити навчальні програми 
для конкретної реалізації концепції з урахуванням типів шкіл, вікового фактора 
та дислокацією проживання діаспори з залученням фахівців як з України, так і з 
української діаспори. 5. Розробити підручники, адаптовані до реалій української 
школи за кордоном, з урахуванням експертних оцінок. 6. При створенні 
авторських колективів для написання підручників залучати представників 
діаспори. 7. Запровадити проект «Літні школи української мови» для учнів 
українських шкіл та міжшкільних груп навчання української мови в країнах 
зарубіжжя, а також літні табори навчання і відпочинку для дітей з діаспори. 8. 
Проводити в українських школах зарубіжжя зрізи знань з українознавчих 
дисциплін, на їх основі видавати дипломи, сертифікати, посвідчення. 
9. Запровадити спеціальні комісії при МОН України з метою визнання Україною 
отриманих за кордоном документів (матури). 10. Створити центр складання-
прийому іспитів з української мови як іноземної (на зразок світових стандартів 
TOEFL, DALS). 11. Застосовувати найсучасніші освітні технології, які 
забезпечать дистанційну освіту для підготовки учнів та студентів, а також 
перепідготовки вчителів та викладачів1.  

Отже, становище української діаспори прямо залежить від розвитку освіти в 
Україні, а також від українсько-російських відносин – наскільки вони будуть 
рівноправними, настільки будуть забезпечені національні права українців у 
Росії. У Російській Федерації необхідна цілісна система освіти українською 
мовою з широкою мережею державних українських шкіл, класи з українською 
мовою навчання, кафедри україністики при вищих навчальних закладах тощо. 
Рішучі кроки в цьому мала б зробити Російська держава. Однак поки що 
переважає тенденція перекладання цих обов’язків на українські товариства, 
матеріальні засоби яких формуються за рахунок членських внесків, прибутків 
від господарської діяльності, добровільних пожертв тощо.  

Проведені Посольством України в Російській Федерації опитування 
керівників українських організацій виявили в українському суспільному житті 
ряд важливих проблем: відсутність моральної та матеріальної підтримки з боку 
місцевої влади, брак інформації з України, нестача підручників для навчання 
дітей рідної мови, історії та культури, відсутність відповідно підготовлених 
педагогічних кадрів, українських народних інструментів та костюмів для 
художніх колективів, українських книг для формування бібліотек при 
національно-культурних товариствах тощо. 

Настав час утворити спеціальну російсько-українську структуру з 
координувальними функціями, до складу якої ввійшли б представники 
Міністерства освіти Росії та України, освітні й наукові інституції цих держав. 
Наукове забезпечення освітніх проблем української діаспори могло б бути 
безцінною допомогою нашим співвітчизникам у Росії. 

Лише за таких умов можна сподіватися на позитивний результат 
відродження й розвиток етнічної самосвідомості українців у Російській 
Федерації, і тільки на такій основі  можна вибудувати плідні взаємозв’язки між 
Україною й діаспорою. 

 

                                           
1 Пропозиції секції № 6. «Українська освіта у країнах зарубіжжя: стан, проблеми, 

перспективи» // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 83-84. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ  

ПІДҐРУНТЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ  
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ АВСТРАЛІЇ 

 
У статті аналізується діяльність громадських, політичних, 

молодіжних, студентських, професійних, військових, ветеранських та 
спортивних організацій української діаспори Австралії, а також 
з’ясовується їхня роль у збереженні національної свідомості австралійських 
українців. Стверджується, що підвалини сучасного українського 
громадсько-політичного, культурного й економічного життя були закладені 
в перші роки прибуття українців до Австралії. 

 
Ініціативність громадських діячів, як і церковних, почала проявлятися 

відразу після приїзду перших українських поселенців до Австралії. Перші 
сходини й наради відбуваються в таборових бараках, приватних 
помешканнях чи взагалі на лавках у парках. Головним питанням, яке на той 
момент всіх турбувало, було: як поставляться урядові кола Австралії до 
заходів українського організованого життя. Хвилювання виявилися 
марними, адже в демократичних умовах країни може діяти кожне товариство 
в рамках закону. Були лише зауваження, щоб товариства не стояли на 
перешкоді асиміляції, а в деяких випадках радили включатися в існуючі 
австралійські. Такі відповіді урядовців були початком практичних заходів 
перших українських громад в Австралії. Вони утворювалися за 
адміністративним принципом штатів, з осередком у столичних містах. 
Першою виникла Українська громада в Південній Австралії (в травні 
1949 р.), а згодом почали організовуватися і в інших штатах – у Вікторії 
(вересень 1949 р.), у НПВ (жовтень 1949 р.), у Квінсленді (грудень 1949 р.), у 
Західній Австралії (лютий 1950 р.), у Канберрі (липень 1950 р.) і, врешті, у 
Тасманії (січень 1954 р.). Головним руслом організованого життя 
української спільноти стала Українська громада Вікторії. Це, мабуть, єдина 
українська громада в Австралії, яка могла похизуватися постійним ростом 
членства. Саме з ініціативи цієї громади був створений спеціальний фонд 
для фінансування університетських студій україністики, який названо 
Допомоговим фондом українознавчих студій. Лекторат україністики 
ім. М. Зерова в Університеті ім. Монаша втримували за рахунок прибутків з 
інвестицій ДоФУСу1. 

Перше керівництво українських громад є піонерами основоположниками 
організованого громадського життя в Австралії. Паралельно з громадами 
через певний час виникають інші суспільно-громадські та політичні 
організації. 

                                           
1 Лисенко С. Українська громада Вікторії (40 років її існування) // Українське поселення в 

Австралії (5-та конференція, Мельбурн 16-18 лютого 1990 р.) / Під ред. М. Павлишина. – 
Мельбурн: Ун-т ім. Монаша, 1993. – 161 с.  
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Відразу після створення перших громад, українці почали утворювати 
центральне громадське управління. Незважаючи на тогочасні важкі технічні 
та матеріальні умови, спільними зусиллями в червні 1950 р. була утворена 
Організація українців Австралії (ОУА). В той же час австралійський уряд 
створює у штатах організації щодо допомоги та сприяння асиміляції „нових 
австралійців”. Ці організації мали залежно від штатів різні назви: 
добросусідська рада, новоавстралійське культурне товариство, ліга нових 
поселенців тощо. Членами ОУА були: українські громади, суспільно-
громадські організації, які мали центральне управління й осередки яких 
діяли щонайменше в трьох штатах, наукові установи (НТШ, УВАН), великі 
господарські об'єднання, а де таких не було створено, кооперативи з 100 
осіб; українські церкви були почесними членами. 

Розпочалися бурхливі роки – поступовий ріст організованого 
громадського життя. Членство громад збільшувалося, закуповувалися перші 
народні доми. Це були часи найбільшої активізації та зацікавлення 
громадським сектором. В 1953 р. після 5-річного перебування з’явилася 
можливість прийняти австралійське громадянство. Українська громадськість 
була стриманішою, оскільки це було пов’язано зі спогадами про окупацію на 
рідних землях. Після того, як референт зовнішніх зв’язків провів серед 
української спільноти роз’яснювальну роботу, вони зрозуміли, що це може 
не лише стабілізувати їхнє становище, а й активізувати громадське й 
політичне життя на новому місці поселення, і цим самим залучити 
прихильників до української справи та її пропагування. 

У грудні 1953 р. ОУА перейменовано в „Союз українських організацій в 
Австралії” (СУОА), до статуту були внесені зміни та доповнення, але вони в 
основному стосувались організаційних питань, основні ж засади залишилися 
незмінними, зокрема ознайомлення австралійської спільноти з українською 
історією, культурою, мистецтвом та визвольною боротьбою; координування 
роботи організацій, об'єднаних у СУОА; проведення загальноукраїнських 
політичних акцій в Австралії та інформативно-політичної роботи тощо. 
Організація почала видавати періодичний „Обіжник СУОА”, у якому 
вміщували плани й наслідки роботи деяких відділів, статті з суспільно-
громадської проблематики та загальну інформацію про цілість громадського 
життя.     

Спочатку зв’язки українців з австралійськими політичними партіями 
були поверховими, але згодом, як у СУОА, так і по штатах, вони починають 
поступово налагоджуватись. Українці стають їхніми членами, входять навіть 
до складу керівництва на місцях і починають проводити освітню роботу з 
українських інтересів. Ці зв'язки до сьогодні обмежуються Ліберальною 
партією й Демократичною партією праці. Обидві вони з виразно 
протикомуністичними настроями підтримують українців на виборах. Третє, 
численне політичне середовище – Партія праці – не має серед української 
спільноти таких позитивних відгуків, оскільки веде прокомуністичну 
політику. Налагодивши зв’язки з політичним австралійським світом та 
особисті знайомства з політиками, наша спільнота почала проводити 
політично-маніфестаційні акції, реагуючи на всі події, які відбувалися в 
Україні.  
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Всі акції на зовнішньо-інформативній та культурно-освітній ділянках 
вимагали фінансів. Щоб частково розв'язати цю проблему, СУОА 
започаткував „Культурно-пропагандивний фонд СУОА”. Цей збір був 
проголошений у формі „національного податку”. Однак він не розв'язав 
фінансових проблем основних ділянок праці. 

Діяльність СУОА в 1950-х і на початку 1960-х рр. полягала переважно в 
плануванні та координації всеавстралійських акцій та для того, щоб звернути 
увагу австралійського суспільства на Україну. Першою великою 
всеавстралійською маніфестацією українського культурного життя був 
„Місяць української культури” (1954 р.), у якому взяли участь громади й 
організації з чотирьох штатів Австралії. Заходами СУОА проведено 
підготовчу кампанію перед переписом населення 1954 р. Згідно з 
постановою СУОА, щороку відзначаються чотири найбільші свята: Свято 
державності, Героїв, Т. Г. Шевченка і Свято культури. Крім згаданих свят, 
періодично відбувалися академії: в честь Петлюри та Коновальця, Біласа і 
Данилишина, Чупринки, Франка, Лесі Українки, Лисенка тощо. 
Організовуються великі демонстрації в річниці голодомору в Україні в 1932 
– 1933 рр. та маніфестації в день солідарності з українським народом у 
річниці катастрофи в Чорнобилі 26 квітня 1986 р. Розвинуто зв'язки з 
політичними партіями та урядовими чиновниками Австралії. СУОА 
організував зустрічі з провідними діячами України: Д. Павличком, 
Л. Лук'яненком, В. Яворівським, Б. Горинем та ін.1  

З метою вшанування історичних подій, видатних постатей та ювілеїв, в 
Австралії зводили українські пам’ятники. Їх будували окремі громади, 
парафії та організації. Їх споруджували, як правило, біля церков чи народних 
домів. Хронологічно першим відкрито бюст Т. Шевченка в Українському 
народному домі у Перті 1961 р. Спеціально вшановано пам'ятниками жертв 
штучного голоду в Україні 1932 – 1933 рр. У 50-ліття голодомору в 
Ессендоні, біля Святопокровської церкви УПЦ споруджено пам’ятник – 
хрест з чорного мармуру, кошти на який надав меценат-жертводавець 
О. Олександрів. До цієї ж дати хотіли приурочити й пам’ятник жертвам 
голодомору в Канберрі, але через повільний збір пожертв відкрили його 
лише в жовтні 1985 р. Цей пам’ятник занесено до реєстру історичних 
об'єктів Канберрі. Отже завдяки жертводавцям з усіх штатів у столиці 
Австралії збудовано пам'ятник, який інформує про голодомор відвідувачів з 
усього світу. Для гідного відзначення Великого Ювілею Тисячоліття 
Хрещення України вирішено збудувати репрезентативний Центр – пам'ятник 
у Канберрі. Задум здійснено в 1988 р. і сьогодні майже в самому центрі 
столиці красується український Центр – пам'ятник, притягаючи своїм 
архітектурним стилем і мистецьким оздобленням увагу багатьох місцевих 

                                           
1 Болюх М. Союз Українських організацій Австралії // Українці в Австралії: Матеріали до 

історії поселення українців у Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1966. – 
Т. 1. – С. 220-289. 
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мешканців, урядовців і туристів1. Існує ще й багато інших пам’ятників. Всі 
вони побудовані з метою ознайомлення мешканців Австралії та туристів з 
Україною. 

У червні 1974 p. вирішено приступити до створення Національного 
фонду СУОА, з метою збору грошового фонду, щоб із відсотків видавати 
кошти на потреби вищого всеукраїнського і державного значення. Саме в 
той час розгорнулася акція по збору коштів на Кафедру українознавства в 
Австралії. В управі СУОА більшість членів управи з Сіднею надали 
пріоритет цій акції, а мельбурнці були на боці Національного фонду. 
Виникла досить гостра полеміка на сторінках „Вільної думки” й „Церкви і 
життя”, що значно ускладнювало реалізацію проекту. Незважаючи на це, 
ентузіасти Національного фонду знайшлися. В лютому 1997 р. його було 
перейменовано в „Національну фундацію СУОА”. Національна фундація 
стала установою з обмеженою гарантією, до членів якої належать як 
індивідуальні особи, так і українські організації в Австралії, включно з 
їхніми відділами, парафіями, осередками   чи   станицями2.  

На жаль, лише певна кількість українців бере участь у добровільній 
роботі для української громади, внесок членів спільноти в ширше 
австралійське суспільство невеликий. Серед людей українського 
походження є відносно мало членів австралійських політичних партій та 
діячів організацій, які б представляли інтереси різних груп – професійних, 
соціальних, інтелектуальних, з яких складається австралійське суспільство3. 
Звичайно, трапляються й винятки, хоча більшість активу української 
громади складають старші люди – представники першого покоління 
іммігрантів, але досить багато представників другого покоління і є навіть 
окремі репрезентанти третього. Це дає надію на продовження і подальше 
існування організованого українського життя в Австралії.  Так, 8 серпня 
1989 р. мешканці 32 тис. м. Водонги у Вікторії обрали мером свого міста 
українку В. Гіллард. Вона є першою українкою в Австралії, яку австралійці 
обрали керувати своїм життям. Цього становища вона досягла наполегливою 
працею та великим авторитетом серед населення4. 

Серед інших організацій одну з найпомітніших ролей у збереженні 
національної ідентичності відіграв Союз українок Австралії. Український 
жіночий рух бере свій початок з кінця 1880-х років, протягом десятиліть 
була вироблена ідейна програма та широка практична благочинна та 
національна діяльність в Україні. В свою чергу, це стало прикладом і 
досвідом для організації українського жіноцтва відразу після Другої світової 

                                           
1 Соловій Я. Український Православний Центр – пам’ятник Тисячоліття Хрещення України 

в Канберрі // Альманах з нагоди 40-ліття УАПЦ в Австралії і Новій Зеландії (1948-1988 рр.) / 
М. Чигрин (упор.). – Сідней: УАПЦ, 1990. – С. 303-304. 

2 Лисенко С. Національна Фундація Союзу українських організацій Австралії // Українці в 
Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 167-171. 

3 Лаврівський Л. Зовнішні зв’язки українців в Австралії // Українці в Австралії / Гол. ред. 
М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 178-199. 

4 Досягнення українців у діаспорі // Громада: журнал товариства українців соборників. – 
Сідней, 1990. – № 8. – С. 26-27. 
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війни ще в Європі1. Організація українських жінок (ОУЖ) Австралії бере 
свій початок від зустрічі в таборі „Ковра”, який знаходився в НПВ. У вересні 
1949 р., з ініціативи І. Пеленської організація була заснована офіційно. 
Управа ОУЖ приступила до інтенсивної організаційної праці, вербування 
членів і створення інших відділів, визначення головних напрямів діяльності 
та налагодження співпраці між громадами та іншими новоствореними 
відділами Союзу українок. Праця провадилася в ділянці самодопомоги, на 
культурно-освітній ниві, у вихованні та навчанні дітей рідного слова в 
табірних „рідних школах”, створених власними силами2. Невдовзі виникла 
необхідність утворення Центрального управління ОУЖ, що й було зроблено 
на Крайовому з’їзді в червні 1951 р., там же організацію перейменовано на 
„Союз українок Австралії” (СУА)3. Відразу почалася співпраця зі Світовою 
Федерацією українських жіночих організацій, що була створена всього на 
рік раніше, щоб представляти українських жінок у суспільстві і в 
міжнародних організаціях та підтримувати справу визволення України4.  

З самого початку своєї діяльності Союз українок Австралії відчував 
потребу у власному інформативному органі, де можна було б висловити 
головні ідеї СУА, інформацію про організаційні справи, цікаві події в житті 
жіноцтва. Перші публікації друкувалися в часопису „Вільна думка” під 
заголовком „Жіноча сторінка”. Згодом редакція часопису скоротила її до 
„Жіночого кутика”. Перше число журналу СУА „Наше слово” вийшло в    
15-ту річницю заснування організації, з ініціативи основоположниці 
журналу Л. Гаєвської-Денес у червні 1965 р. і було розповсюджено 
безкоштовно. Цей журнал має патріотичний напрям і  повністю відповідає 
діяльності СУА5. 

На сучасному етапі СУА продовжує свою внутрішню та зовнішню діяльність 
згідно з вимогами часу. На внутрішньому: праця над збереженням української 
ідентичності в Австралії через підтримання українського духу в родинах та 
плекання рідної мови (що з роками ставало все більш болючим питанням), 
плекання народного мистецтва, звичаїв та проведення культурно-освітньої 
роботи серед українського жіноцтва. На благочинній ниві надавалася 
матеріальна допомога та моральна підтримка тим, хто її потребував в Україні, 
Австралії та українській діаспорі, в інших країнах вільного світу. Щодо 
зовнішньої діяльності, то тут праця ставала все більш різноманітною, оскільки 
поле діяльності розширювалося: зав'язувалися зв'язки з австралійськими й 
міжнародними організаціями, активнішою ставала оборона честі й доброго імені 
українців у пресі, на радіо й телебаченні6.  

                                           
1 Богачевська-Хомяк М. Білим по білому: жінки в громадському житті України, 1884 – 1939. 

– К.: Либідь, 1995. – 424 с. 
2 Гаєвська-Денес Л. 25-ліття Союзу українок Австралії // Наше Слово. – 1974. – Ч. 37. – С. 1. 
3 Пеленська І. До членів СУА // Вільна думка. – 1961. – Ч. 27. – С. 4. 
4 World Federation of Ukrainian Women // http://www.wfuwo.org/about.html. 
5 Добрянська-Радивіл С. Журнал Союзу українок Австралії „Наше Слово” // Союз українок 

Австралії ім. княгині Ольги / С. Добрянська-Радивіл (відпов. ред.). – Мельбурн; Сідней: СУА, 
2001. – С. 75-77. 

6 Домазар В. Відзначення 50-ліття Союзу українок Австралії // Наше Слово. – 1999. – Ч. 4. – 
С. 9-16.   
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У квітні 1992 р. український уряд призначив члена СУА першим 
Почесним Консулом України  в Австралії – З. Ботте, це була перша 
міждержавна посада між незалежною Україною й Австралією1. Незабаром 
Союз українок Австралії встановив зв'язок з Союзом українок України, який 
формально відродився в грудні 1991 р., й розпочалася активна співпраця2.  

Отже, можна без сумніву стверджувати, що всі складові частини 
українського суспільства отримали помітну, а інколи – значну матеріальну, 
не говорячи вже про моральну допомогу від Союзу українок Австралії. Так, 
замість накопичення власного майна СУА, вся робота і фінанси були 
спрямовані на організаційні структури Австралії та благодійну допомогу 
українцям за океаном. 

Усі інші українські організації можна поділити наступним чином: 
1) Молодіжні та студентські організації; 2) Професійні організації; 
3) Громадсько-політичні організації; 4) Ветеранські та військові організації; 
5) Спортивні. 

В Австралії існують наступні молодіжні організації української діаспори: 
Союз української молоді (СУМ), Пласт та Українська молода громада 
(УМГ).  

СУМ створений у Німеччині 1946 р., він постав на традиціях київської 
групи. До Австралії вже наприкінці 1940-х pp. прибули окремі організовані 
члени СУМ з Німеччини й Австрії. Невдовзі вони почали творити свої 
гуртки й осередки. СУМівці займалися переважно культурною діяльністю 
серед дорослої молоді. Однак з 1955 р. звернено увагу на юнацтво і тоді 
почали творитися об’єднання Юного СУМ. Як виховна і громадська 
організація СУМ об'єднує дітей, юнацтво і молодь різного віку. Сумівська 
молодь бере активну участь у самодіяльності, творить мистецькі гуртки 
(театральні, танцювальні, хори, оркестри тощо), вивчає українознавство, 
плекає спорт, зокрема, в літніх таборах. Життя в таборі дітей та юнацтва 
належить до важливої ділянки праці СУМ. Спочатку воно відбувалося на 
різних площах, а згодом було придбано власні табірні оселі3. У червні 
2005 р. у Сіднеї українці святкували 80-ліття заснування організації, 55-річчя 
створення СУМу в Австралії і 40-ву річницю від дня влаштування першого 
СУМівського Здвигу в Австралії4. Організація весь час отримує нових 
прихильників і успішно провадить свою діяльність5. 

Інша молодіжна організація – Пласт. Це патріотична українська 
організація, заснована для виховання молоді на принципах самовиховання. 
Під опікою провідників молодь навчається сама планувати і проводити свою 

                                           
1 Чорнобильська мати – наш Почесний Консул в Австралії // Наше Слово. – 1993. – Ч. 2. – 

С. 21-22. 
2 Пашко А. Україна вчора і сьогодні (Доповідь виголошена під час 6-го Конгресу СФУЖО) 

// Наше Слово. – 1993. – Ч. 2. – С. 9. 
3 Чубатий О. Спілка української молоді // Українці в Австралії: Матеріали до історії 

поселення українців у Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1966. – Т. 1. – 
С. 578-628. 

4 Галабурда-Чигрин М. ХІ Крайовий здвиг СУМу в Австралії – Сідней 11 і 12 червня 2005 // 
http://www.maidan.org.ua/news/for-print.php3?bn=maidan_uak&key=1118885373&trs=-1. 

5 Ukrainian Youth Association of Australia // http://www.cym.org/au/. 
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працю в гурті своїх ровесників. Його виникнення було викликане потребами 
українських національних змагань, і цим потребам Пласт служить протягом 
тривалого часу. Закінчення Другої світової війни та масовий виїзд українців 
в еміграцію започаткували новий етап в історії пластового руху. У таборах 
емігрантів почали спонтанно творитися їхні гуртки, зміцнювалася діяльність 
пластової старшини, з'явилися пластові видання. Перші пластуни прибули до 
Австралії 1948 р. Оскільки вони були з різних місцевостей, вони гуртувалися 
самочинно й часто під проводом старших товаришів, починали творити 
перші пластові з'єднання. Пластова діяльність складається з цікавих і 
захоплюючих занять, таких, як: пластові сходини, на яких проводять збори, 
ігри, спів, змагання; пластові табори (на природі); пластові свята; пластові 
проби й іспити. В цих заняттях пласт використовує багато видань пластової 
преси, книжок і посібників. В усіх пластових заняттях панує принцип 
самовиховання1. Пластові станиці й нині успішно діють в Австралії2.  

Отже, між Пластом та СУМом є багато спільного, вони виховують 
національну свідомість української молоді різного віку, розвивають їхні 
патріотичні почуття, хоча методи подекуди відрізняються. 

Пізніше, а саме наприкінці 1962 р., виникла Українська молода громада – 
це організація української молоді старшого віку, заснована в Сіднеї. У 
системі організованого життя українців в Австралії УМГ була перша, 
успішна спроба розв'язати, найбільш важливу і назрілу на той час проблему 
національного самозбереження української старшої молоді, тієї, яка через 
свій вік перестала бути активною в Пласті чи СУМі. Різке усвідомлення цієї 
проблеми прийшло тоді, коли поодинокі родини, а разом з тим і вся 
українська спільнота почали цю молодь втрачати. На жаль, і після цього 
зроблено дуже мало, а подекуди й нічого, щоб ця важлива справа отримала 
позитивний результат. До організації належить працююча молодь, або така, 
яка навчається. Звістка про створення самостійної організації старшої 
української молоді викликала широке зацікавлення як серед самої молоді, 
так і серед старшого громадянства3. 

Щодо студентських організацій, то вони почали виникати не відразу, 
оскільки молоді українці, які прибували до Австралії в кінці 1940-х – на 
початку 1950-х pp., як правило, не мали змоги навчатись у ВНЗ. Коли 
випускники австралійських середніх шкіл записувалися до університетів, в 
українських студентів не було достатньо часу для роботи в студентських 
організаціях, до того ж активніші з них були зайняті в загальних молодіжних 
організаціях. Першим українським студентським товариством в Австралії 
стала заснована в 1950 р. Українська студентська громада Вікторії, 1954 р. у 
Сіднеї було організоване Товариство українських студентів НПВ, яке 
об'єднувало українських студентів кількох університетів і коледжів. Обидва 

                                           
1 Батькам про пласт / Цимбалюк І. та ін. (опрац.). – Мельбурн: Крайова пластова старшина в 

Австралії,  1991. – 37 с. 
2 Plast – Ukrainian Scouting Organisation in Australiya // http://www.plast.org.au/. 
3 Завада І. Українська молода громада // Українці в Австралії: Матеріали до історії 

поселення українців у Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1966. – Т. 1. – 
С. 629-631. 
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товариства не спромоглися на тривале активне існування. 
Найпослідовнішою виявилася діяльність утвореної 1954 р. Української 
студентської громади Південної Австралії в Аделаїді, яка функціонує до 
сьогодні, тоді як інші товариства припинили своє існування. Відповідно, не 
довго існував і Центральний осередок студентів Австралії, заснований 
трьома вище згаданими студентськими громадами. Недовго тривала й 
діяльність групи студентів під назвою Товариство української студіюючої 
молоді ім. М. Міхновського та Товариство українських студентів католиків 
„Обнова”. Останнє прагнуло дати своєму членству нагоду глибше 
ознайомитися з основами християнської віри, працювати над своїм 
духовним оформленням і боронити українських студентів перед щораз 
більшими впливами атеїзму та сектантства. Об’єднували всі вищезгадані 
товариства спільні цілі: співпраця з поодинокими громадянами, культурно-
освітніми, науковими та мистецькими організаціями, з українським 
громадянством взагалі, а також ознайомлення чужинців з українською 
історією, культурою та мистецтвом1. Студентські товариства, як правило, 
були приречені на короткотривале існування через постійну плинність 
членства.  

Проблема виховання національної свідомості в молодого покоління стала 
актуальною відразу після того, як діти перших емігрантів почали підростати. 
Надія на те, що існуючі молодіжні організації згуртують майже всю 
підростаючу молодь, а старшу зможуть залучити до праці українських 
громад, після отриманого досвіду не виправдалася. Причину невдач 
потрібно шукати у сильному впливі чужого оточення на молодь, яке дуже 
відрізняється від характеру українського життя; недостатнє протистояння 
впливу домашнього й власного середовища; перехід старшої молоді до 
самостійного мислення та економічна незалежність від батьків; 
суперечності, які виникають між старшою та молодшою генераціями через 
відмінні погляди на життя. 

З професійних організацій, заснованих українською діаспорою в 
Австралії, діють лише дві: Українське товариство інженерів та Українське 
лікарське товариство. 

Першими заснували своє професійне товариство інженери, оскільки на 
початку українського поселення в Австралії вони були найчисельнішими 
серед українців-професіоналів з вищою освітою й мали змогу влаштуватися 
на роботу за фахом. Інститут інженерів Австралії перевірив університетські 
документи інженерів-емігрантів перед тим, як допускати їх до членства 
нарівні з інженерами австралійської кваліфікації. Для перевірки було 
створено окремий кваліфікаційний комітет, до складу якого ввійшли 
інженери різних національностей. Українське товариство інженерів в 
Австралії постало 6 червня 1954 р. у Сіднеї2. 

                                           
1 Енциклопедія української діаспори: Австралія – Азія – Африка / В. Маркусь (голов. ред.) 

та ін. – Нью-Йорк: НТШ; К.: НАН України, 1995. – Т. 4. – С. 192.   
2 Бомба І. Українське товариство інженерів Австралії // Українці в Австралії / Гол. ред. 

М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 979. 
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Українське лікарське товариство Австралії – організація, яка об'єднує 
лікарів, дантистів, ветеринарів, фармацевтів, психологів і біологів. УЛТА 
засновано в Сіднеї в 1976 р. Причин, чому це не сталося раніше, є декілька. 
До Австралії приїхало зовсім невелике число українців, які були лікарями 
або членами інших, споріднених з медициною, професій. Умови, у яких вони 
опинилися, не сприяли творенню професійного товариства. Більшості 
довелося відпрацювати дворічний контракт, переважно на важкій фізичній 
роботі. Невелика частина працювала асистентами в шпиталях або 
лабораторіях. Тільки одиниці використали можливість працювати за фахом 
серед тубільців Папуа Нової Гвінеї. Після закінчення контракту багатьом 
довелося проходити реєстраційні іспити, поповнювати знання, а то й 
починати їх майже спочатку. Через такі труднощі деякі наші лікарі виїхали з 
Австралії1. У той же час у США й Канаді, куди емігрувала більшість 
українських лікарів із Європи, вже існувало Українське лікарське товариство 
Північної Америки (УЛТПА). Воно мало сильну фінансову базу. Великий 
вплив на створення УЛТА мали особисті знайомства українських лікарів 
Австралії з колегами в США2. Завдяки створенню УЛТА, першої поза 
Північною Америкою організації українських лікарів, стало можливим 
існування Світової Федерації українських лікарських товариств, яка постала 
в 1977 р. УЛТА створило фонд допомоги для підтримки студентів медичних 
наук, або, у виняткових випадках, членів товариства3. 

Зараз серед лікарів є частина тих, які здобули освіту в Україні та інших 
Європейських країнах, решта вже – випускники австралійських 
університетів. Одним із важливих завдань Товариства є поширення серед 
українців Австралії загального знання і розуміння сучасних проблем 
охорони здоров'я, надання допомоги рідною мовою іммігрантів. УЛТА 
періодично готує та проводить зустрічі з громадянством або товариські 
вечори, де читають популярні, переважно з медичною тематикою, реферати. 
Саме життя поставило перед Товариством необхідність надання фінансової 
допомоги українському суспільству Австралії та студентам-медикам. 
Українські медики Австралії за власні кошти, завжди підтримують численні 
українські організації та проекти УЛТА. Члени Українського лікарського 
товариства Австралії постійно надають посильну допомогу своїм колегам в 
Україні, куди передають, по можливості, ліки та медичне обладнання, 
допомагають  друкувати медичні видання, неодноразово приймали медиків з 
України в Австралії, в тому числі першого президента УЛТ академіка 
Л. Пирога4. 

До громадсько-політичних українських організацій в Австралії можна 
віднести наступні: Товариство сприяння українській національній раді, Лігу 

                                           
1 Дубик Г. Українське лікарське товариство Австралії (1976-87 рр.) // Українці в Австралії / 

Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 972-974. 
2 Пропам’ятна книга з нагоди 25-ліття Українського Лікарського Товариства Північної 

Америки (1950 – 1975) / Гол. ред. Р. Осінчук. – Нью-Йорк: УЛТПА, 1975. – 400 с. 
3 Галабурда-Чигрин М. Українське лікарське товариство Австралії (1986-97 р.р.) // Українці 

в Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 975-977. 
4 Ангелуца П. Австралія надзвичайна / О. Кучменко (ред.). – Брізбен: Су Джок Академія, 

2001. – 311 с. 
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вільної України, Комітет оборони прав людини, Комітет допомоги Україні та 
Австралійська фундація допомоги дітям Чорнобиля. 

Організація моральної й матеріальної підтримки Українській 
національній раді на австралійському терені почалося від приїзду перших 
українців. Ця організована підтримка почалася згуртуванням невеличких 
громад людей, які визнають екзильний уряд УНР легальним урядом 
українського народу, а УНР – українським передпарламентом. Перші 
українські емігранти в Австралії почали віддавати дещо із своїх скромних 
заробітків для покриття фінансових потреб УНР, проводячи в окремих 
місцях збір грошей. Однак потреба систематичної, а не випадкової чи 
стихійної матеріальної й моральної підтримки УНР висунула завдання – 
створити постійно діючі товариства. Питання матеріальної підтримки було 
досить чітке: грошовий збір у формі добровільних пожертв, позичка 
„Визволення України”, прибутки із спеціальних імпрез і національний 
податок. До комплексу моральної підтримки УНР входили завдання 
ідеологічної праці, згуртування громадян, які підтримують Українську 
національну раду і поширення її ідей. Однією з важливих ділянок праці 
цього товариства можна вважати працю серед молоді. З ініціативи 
Товариства в Мельбурні було засновано Об'єднання української 
демократичної долоді (ОДУМ)1. В 1959 р. Товариство сприяння Українській 
національній раді було перейменоване в Товариство сприяння та 
прихильників державного центру УНР. Згадані товариства були головними 
осередками різних зборів фондів на потреби ДЦУНР та праці для 
освідомлення українців про потребу моральної підтримки свого уряду в 
екзилі. Таких товариств в Австралії виникло шість. Товариства в основному 
перебрали на себе завдання приєднувати членів-прихильників на місцях і 
надавати постійну матеріальну підтримку ДЦ УНР в екзилі2. 

Ліга вільної України (ЛВУ) є суспільно-політичною організацією на 
терені Австралії, яка гуртує прихильників та членів Організацій 
Українського визвольного фронту. Під такою назвою вона з’явилася 18 
вересня 1993 p., коли на X конференції Ліги визволення України організацію 
було перейменовано. Головною метою ЛВУ було відновлення Української 
Соборної Самостійної Держави. ЛВУ сподівалася, що визволення нашого 
народу можна прискорити такими засобами, як: популяризація української 
визвольної справи серед народів світу; боротьба з тенденційним і 
фальшивим висвітленням української історії, літератури, культури тощо; 
друк публікацій; влаштовування віче і маніфестацій; підтримання зв'язків з 
іншими поневоленими народами та з політичними колами нашої країни3. 

                                           
1 Любчик І. Товариство сприяння Українській національній раді в Австралії // Українці в 

Австралії: Матеріали до історії поселення українців у Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – 
Мельбурн: СУОА, 1966. – Т. 1. – С. 840-841. 

2 Завада І. Товариство прихильників Державного центру УНР // Українці в Австралії / Гол. 
ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 998-999. 

3 Андрушко О. Ліга вільної України // Українці в Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – 
Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 983-993. 
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У жовтні 1978 р. Комітет оборони прав людини в Україні був заснований 
у Сіднеї з ініціативи Об'єднання українських громад НПВ, а в 1980 р. постав 
Комітет оборони національних і людських прав в Україні, і під цією назвою 
він проіснував аж до 1992 p., коли після проголошення самостійності 
України було змінено назву на Комітет допомоги Україні. Діяльність цих 
двох комітетів була спорідненою. Спочатку поміч надавалася в декількох 
напрямах: перший – надсилали матеріальну допомогу політичним в’язням на 
призначені адреси, з яких вона передавалася до таборів. Ця акція згодом 
набрала більших розмірів через співпрацю з Міжнародною амністією і 
Міжнародним Червоним Хрестом. На прохання самих в'язнів згодом 
пакунки висилалися не до концтаборів і психіатричних лікарень, а тільки до 
родин або на заслання. В 1985 р. цю допомогову акцію, згідно з бажанням 
в'язнів та їхніх родин, довелось обмежити, оскільки радянська влада 
створила труднощі, запровадивши нову вимогу, щоб бандеролі при 
одержанні оплачували самі одержувачі. Другою була кореспонденційна 
акція – висилалися листи з новорічними й святковими побажаннями, 
привітання з днем народження до в'язниць, таборів і психіатричних установ. 
Окремо було зібрано адреси дітей в'язнів, їхні однолітки з Мельбурна 
листувалися з ними й обмінювалися невеликими посилками (дитячі книжки, 
поштові марки, малюнки тощо). Оскільки велика частина допомоги від 
різних осіб та організацій йшла не за призначенням або була особистою 
допомогою окремим людям чи вузькому колу людей, суспільство почало 
втрачати довіру до збору грошей на добродійні цілі в Україні. Пожертви 
значно знизилися, хоч комітети регулярно звітували в пресі про наслідки 
збору і про надану допомогу1. 

Спочатку фінансову допомогу жертвам Чорнобиля почав надавати Комітет 
допомоги Україні, згодом як добродійну організацію було оформлено 
Австралійську Фундацію допомоги дітям Чорнобиля у Вікторії (1990 p.), хоч 
вона діяла й декілька років до того. Метою Фундації стало допомагати жертвам 
Чорнобиля добродійними й гуманітарними діями: інформувати громадськість 
про стан, у якому перебуває вражене населення, зокрема, діти; підкреслювати 
довготривалість наслідків катастрофи для теперішньої та майбутньої генерацій; 
збирати гроші, медикаменти й медичне устаткування для дітей, які постраждали 
від катастрофи. Такі ініціативи, супроводжувані інформаційними статтями в 
пресі, допомагали втримувати Чорнобиль у свідомості австралійського загалу. 
Кількість медикаментів і медичного устаткування, що фундація вислала в 
Україну, вимірюється тоннами. ФДДЧ приймає пожертви від окремих осіб, 
організацій та компаній. Пожертви бувають у формі грошей або речей. Для 
збирання фондів влаштовуються мистецькі виставки, розпродажі з молотка, 
збірки та забави. Частина пожертв приходить із заповітів. Фундація спирається 
повністю на добровільну працю, адміністративні витрати фундації складають 
менше одного відсотка її обороту2. 

                                           
1 Болюх М. Комітет допомоги Україні // Українці в Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – 

Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 291-295. 
2 Ляхович А. Австралійська Фундація допомоги дітям Чорнобиля // Українці в Австралії / 

Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 174-177. 
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Допомога Україні має надаватися при співпраці з українськими 
політичними активістами на базі кваліфікованих та компетентних сил 
української громади, творити почуття спільної відповідальності й 
цілеспрямованості. 

До військових організацій, створених австралійськими українцями, 
належать: Українське вільне козацтво, Братство колишніх вояків І 
Української дивізії УНА та Союз українських комбатантів. 

Українське вільне козацтво (УВК) створено 1917 р. на початку 
визвольних змагань українського народу як продовження козацтва часів 
Козацької держави. У 1948 р. відновилися групи УВК в еміграції. Коли 
постала Українська незалежна держава і в Україні відновилися в 
українському козацтві історичні козацькі традиції, кошовий отаман разом зі 
старшинами генеральної булави коша та паланковими отаманами Канади, 
США й Австралії постановили розпустити кіш УВК, а існуючі паланки, з їх 
куренями та членством приєднати до українського козацтва, прийнявши 
його назву. Так, 13 жовтня 1993 р. у Києві відбулася Велика козацька рада, 
на якій було переобрано гетьманом козацтва генерал-майора В. Муляву, а 
також узаконено влиття в козацькі лави України козацтва західної діаспори. 
З цієї хвилини паланки УВК стали частиною козацтва України, яке в Україні 
є громадською організацією. Паланка козацтва в Австралії організаційно й за 
традицією підпорядковується гетьманові, але статут пристосований до 
законів Австралії. Паланка почала за своїми спроможностями матеріально 
підтримувати окремі курені та генеральну канцелярію українського козацтва 
в Україні1. 

Після звільнення з різних таборів у 1946 – 1947 рр. більшість вояків 
поселилися у Великобританії, інші емігрували до Канади й США, а деякі 
приїхали до різних штатів Австралії. Уже в кінці 1950 р. йшли розмови про 
потребу створення станиць Братства колишніх вояків І Української дивізії 
УНА. І так постають один за одним у різних штатах Австралії відділи 
братства: спочатку в Мельбурні (травень 1951 р.), в Аделаїді (січень 1952 р.), 
у Сіднеї (січень 1953 р.), у Перті через специфічні обставини створюється 
лише в травні 1985 р. Братство колишніх вояків І Української дивізії УНА – 
це аполітична, безпартійна організація колишніх вояків цієї дивізії2. Також з 
приїздом до Австралії, творяться комбатантські організації колишні 
військовики Армії УНР, щоб у нових умовах своєю організованою працею 
продовжувати боротьбу, яку вони розпочали у 1917 – 1920 рр., на чолі з 
С. Петлюрою. Так, у лютому 1950 р. утворився Союз українських 
комбатантів. Ці організації поставили перед собою наступні завдання: 
плекати українські військові традиції, національну і християнську мораль, 
дружбу й єдність, допомагати морально і матеріально інвалідам, вдовам і 
сиротам загиблих вояків та організувати окремий фонд самодопомоги; 

                                           
1 Українське вільне козацтво в Австралії // Українці в Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – 

Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 967-969. 
2 Тарнавський Б. Братства колишніх вояків І Української дивізії УНА // Українці в Австралії 

/ Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 948-949. 
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сприяти розвитку українських громад, стаючи її членами, беручи активну 
участь в їх житті й праці1.  

На жаль, помітно занепадають, а то й зникають організації політичного 
характеру, така ж доля комбатантських організацій ветеранів українських 
військових формацій. Українці, які служили чи служать в австралійських 
збройних силах, не організуються на етнічній основі. 

Кожна з цих організацій здійснила свій неоціненний вклад у розвиток 
української спільноти Австралії, тим більше, що більшість членів 
перерахованих вище організацій належали ще й до українських громад.  

Українська спільнота в Австралії зацікавилася спортом, як засобом 
виховання молоді і корисною формою дозвілля. Значно більше уваги 
приділяли його плеканню окремі діячі та спортсмени, внаслідок чого 
отримали прихильність серед самої молоді. Виникли клуби за національною 
ознакою, а загальні виховні й молодіжні організації визначили спорт 
важливою ділянкою своєї діяльності. Велику частину серед новоприбулих 
іммігрантів складали особи, вік яких давав змогу активно займатися 
спортом. Натомість професійних спортсменів майже не було, тому в 
спортивній діяльності переважало аматорство, хоч деякі клуби досягали й 
професійного рівня. Творили спортивні організації люди з малим досвідом, 
на перших порах, із значною перешкодою – слабким знанням мови. 

Найпоширенішим видом спорту серед українців став європейський 
футбол. Молоді люди радо записувалися до аматорських футбольних 
команд. Проте відчувався брак добрих тренерів, у зв'язку з чим українські 
клуби досить часто брали неукраїнців, яким потрібно було б платити за їхню 
працю. Згодом наймали і гравців з-поміж інших іммігрантських груп або 
навіть їх спеціально запрошували з Європи. Це було зумовлено тим, що 
надійні спортивні кандидати з-поміж української молоді воліли навчатися, а 
по суботах відвідували українські школи. З цих причин деякі українські 
клуби, засновані у 1950-х pp., скоро ставали інтернаціональними за складом 
своїх гравців. 

Організовані українцями товариства назагал приймали національно-
патріотичні назви, такі як „Лев”, „Тризуб”, „Сокіл”, „Київ”, „Дніпро”, тим 
самим популяризуючи українську символіку. У всіх більших осередках 
діаспори, іноді і в штатах поставали українські клуби, що репрезентували по 
кілька спортивних галузей одночасно. Іноді ці товариства 
реорганізовувалися, змінювали назви і навіть спортивний профіль. 
Українські спортивні клуби в Австралії так і не створили свого окремого 
центрального управління, хоч іноді проводилися змагання між ними. 
Українські спортивні товариства мали різні секції: футбольну, волейбольну, 
баскетбольну, великого та настільного тенісу, легкої атлетики2.  

                                           
1 Любчик І. Союз українських комбатантів // Українці в Австралії: Матеріали до історії 

поселення українців у Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1966. – Т. 1. – 
С. 776-777. 

2 Енциклопедія української діаспори: Австралія – Азія – Африка / В. Маркусь (голов. ред.) 
та ін. – Нью-Йорк: НТШ; К.: НАН України, 1995. – Т. 4. – С. 190-191. 
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Всього було 19 спортивних клубів. З тих товариств, які постали в 1950-х 
рр., тепер існують лише 2: УСК „Київ” у Перті й УСК „Лев” у Аделаїді. 
Вони й можуть похвалитися найбільшими успіхами як у своїх штатах, так і 
на всеавстралійському рівні.     

Перешкодами для задовільного розвитку українського спорту були 
недостатня фінансова база, відсутність власних спортивних приміщень, 
недостатнє зацікавлення широкого кола громадянства й преси. Організатори 
товариств дуже рідко дбали про те, щоб через пресу інформувати українську 
спільноту про свою діяльність. Тому дуже мало людей знало, що робили ті 
товариства, які були їхні успіхи чи турботи. Також товариства недостатньо 
розуміли пропагандивне значення спорту1. 

Окремі українські спортсмени проявили себе індивідуально в різних 
галузях спорту. При деяких клубах діяли також шахові секції. В 
загальноавстралійських репрезентаціях шахи – єдиний вид спорту, 
поєднаний з інтелектуально-аналітичними здібностями й мистецькою уявою 
гравців. Шахи популярні в Україні з давніх часів, практикуються елітарно і 
серед широкої публіки в діаспорі. В багатьох країнах світу українці 
утворюють власні клуби, проводять турніри або беруть участь у 
загальнодержавних шахових заходах. В Австралії українські любителі 
спочатку почали грати в шахи індивідуально, згодом організовано. Виникали 
шахові клуби, серед перших – Український шаховий клуб у Сіднеї 
(заснований 1952 р.), який починав свою діяльність як шахова ланка при 
спортивному товаристві „Лев”, а з 1955 р. існує вже як самостійний клуб. В 
австралійській пресі містилося багато матеріалів про досягнення українських 
шахістів. Найвидатнішим шахістом серед українців був Я. Шевчик, який у 
1959 і 1966 рр. був лідером НПВ та довгі роки репрезентував НПВ й 
Австралію в зустрічах зі збірними Південної Африки, Іспанії та інших країн. 
У різні часи він переміг найкращих шахістів Австралії, серед них 
міжнародних майстрів шахів2. 

Не залишалась непомітною українська спільнота і під час Олімпійських 
ігор. Міжнародний олімпійський комітет основою своєї політики створив 
засаду полегшення окремим народам доступу до олімпійських змагань. 
Згідно з його правилами, держави світу, незалежно від свого політичного 
становища, мають право бути членами Комітету. З вищесказаного стає 
зрозумілим, що Україна, яка на той час знаходилась під радянсько-
російським режимом, мала повне право брати участь в олімпійських 
змаганнях, репрезентуючи Україну, а не СРСР, але Москва вперто 
відмовляла. Оскільки олімпіада дає величезні можливості праці для добра 
України, зокрема, можливість бути речником України на найширшій 
міжнародній арені, то українська діаспора активно підтримувала своїх 
співвітчизників у їхніх прагненнях. Планувалися виступи радянських 
спортсменів без їхньої національної ідентифікації, діаспора протестувала 
навіть проти участі СРСР у змаганнях. Так, з метою відповідно 

                                           
1 Українці в Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1998. – Т. 2. – С. 1005-
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2 Семенко Ю. Шахи в Україні. – К.: Каменяр, 1993.  
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репрезентувати українські інтереси та організувати участь українців в 
акціях, зв’язаних з Олімпіадою ХХІ покликано Український олімпійський 
комітет з осередком у Монреалі, який очолив Я. Притляк. Вперше українські 
атлети з’явилися на 15 Олімпіаді в Гельсинкі у 1952 р. Блискучі успіхи 
українських атлетів вивели Україну на олімпіаді у першу десятку 
медалістів1. 

У сучасному світі спорт займає визначне місце. Це не лише потрібний 
елемент життя, а й засіб для виховання молоді, могутній інструмент 
пропаганди, об'єкт великого бізнесу. Отже, спорт і його розвиток чи занепад 
– це показник життєздатності народу, держави чи групи. Український спорт 
в Австралії мав великі успіхи, якщо взяти до уваги невелике число українців 
у цій країні. Спортивні досягнення українців досить помітні порівняно з 
успіхами інших етнічних спільнот Австралії чи українських груп в інших 
країнах поселення. Сьогодні, однак, помітне виразне зникнення українських 
спортивних товариств і зменшене число українських спортсменів і в 
неукраїнських спортивних товариствах. На жаль, українська громада в 
Австралії і навіть організації молоді не зуміли приділити відповідної уваги 
ділянці спорту – не збудовано жодного спортивного залу, у якому б 
українська молодь змогла займатися спортом. Спорт, як і інші сфери 
суспільного життя, для свого плідного існування вимагає достатньо високих 
капіталовкладень. Українські ж спортивні товариства безперервно борються 
з фінансовими недомаганнями, й якщо вони ще існують та продовжують 
працювати, то це завдяки невеликому гуртові самовідданих людей.  

Щодо економічної сфери життя українських австралійців, то розвиток 
кредитних кооперативів в Австралії запізнився на 10 років через незвичність 
кооперативного принципу в загальному економічному житті країни. 
Кооперативні закони з’явилися пізно, спочатку в НПВ, у 1923 р., а у Вікторії 
лише в 1954 р., вже після приїзду післявоєнних іммігрантів. У Вікторії перші 
кредитові кооперативи постали при українських католицьких церквах. 
Згодом виникли нові, які стали позичали гроші на будинки й землю.  

У таких умовах постали українські кредитові кооперативи. Перший – 
„Дніпро” з’явився у Сіднеї при УГ НПВ, але він не розвинув належним 
чином. З ініціативи українських католицьких братств у Мельбурні 1951 р. 
була створена позичкова каса „Самопоміч”, але й вона не виявила протягом 
наступних 7 років особливої діяльності. В подальші роки утворилися 
наступні кооперативи: „Дністер” у Мельбурні (1959 р.), „Наша майбутність” 
(тепер „Говерла”) в Аделаїді (1961 р.), „Карпати” в Сіднеї (1970 р.). Значно 
пізніше постала „Калина” в Перті (1977 р.) і „Єдність” у Брізбані (1982 р.). 
Українські кредитові кооперативи жертвують щорічно дуже поважні суми на 
громадські цілі.  

Роки 1976-1986 були десятиліттям розквіту діяльності наших кредитівок. 
Економічна ситуація була добра, люди активно будували й купували 
будинки, відсотки зростали й позичкова діяльність була дуже жвавою. У той 
час рекомендовано було кооперативам, які були спроможні на це, 

                                           
1 Оборонів Є. Поолімпійські міркування з перспективи. – Монреаль, 1985. – 24 с. 
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інвестувати гроші у власні кооперативні будинки. Таким чином, у наступні 
роки збудовано великий Кооперативний центр у Мельбурні, а в Сіднеї й 
Аделаїді місцеві кооперативи придбали або збудували власні будинки, де 
були впроваджені новітні технологічні послуги урядування з комп'ютерною 
системою, пластиковими картками тощо. До кінця 1980-х pр. українські 
кредитові кооперативи в Австралії не мали особливих труднощів. Навіть 
малі кооперативи були стабільними і життєздатними.  

Українські кооперативи належать до Ради українських кооперативів 
Австралії, яка, в свою чергу, входить до Української світової кооперативної 
ради. РУКА постала в січні 1976 р., її фундаторами були кооперативи: 
„Дністер”, „Одеса” і „Поступ” (Мельбурн), „Карпати” (Сідней) та  „Говерла”  
(Аделаїда). Завдання РУКА полягають в організації кредитових кооперативів 
у Австралії, координуванні їх діяльності та пропагуванні кооперативних 
ідей. Раз у рік відбуваються пленарні засідання представників українських 
кооперативів Австралії. Рада сприяла заснуванню двох нових кредитових 
спілок – „Калини” в Перті (1976 р.) і „Єдності” в Брізбані (1982 р.). РУКА 
перебрала від кооперативи „Дністер” місячник „Кооперативне слово”, який 
став її офіційним органом. У виданні публікувалася хроніка діяльності 
українських кооперативів у Австралії, інформовано членство про кожні нові 
кооперативні закони й послуги та пропаговано організацію кооперативних 
агенцій: забезпечувальної, подорожньої та висилок пакунків в Україну. 

У 1989 – 1990 рр., за лейбористського уряду в Австралії створилася 
невтішна економічна ситуація, яка спричинила занепад багатьох фінансових 
компаній і банків, що, у свою чергу, призвело до ліквідації чи злиття 
слабших кредитових кооперативів. Кількість кредитових кооперативів 
зменшилася на 10%. Уряд запровадив суворий контроль (через непрактичну 
бюрократію) за новими законами, які мають на меті контролювати оборот 
великої готівки і виявляти джерела доходів готівки та витрат. Спадок 
фінансових компаній допоміг утримати довіру до кооперативів, які мають 
поруку Резервного державного фонду, але кредитовий рух зустрівся з 
могутнім наступом великих банків, що дуже обмежило їх фінансову 
діяльність. Українські кооперативи витримали цю незвичну ситуацію, за 
винятком кооперативу „Дніпро” в Сіднеї, який через внутрішні труднощі 
перебрав кооператив „Карпати”1. 

Братська позичкова каса „Самопоміч” у серпні 1959 р. була перетворена 
на кредитний кооператив з обмінною порукою „Дністер”. Початок 
кооперативної діяльності був важким – треба було боротися з недовірою 
громадянства до кооперативів, здобути до них визнання, а особливо 
заохотити вкладати свої заощадження в український кооператив. Комітет 
будови української католицької церкви в Мельбурні, Апостольський 
екзархат і Українське католицьке братство поклали на збереження в 
кооперативі „Дністер” суму 4.000 фунтів, на той момент вона була досить 
вагомою й дала змогу поставити кооператив „на ноги”. Так „Дністер” здобув 

                                           
1 Болюх М. Рада українських кооперативів Австралії. Альманах // Українські кооперації 

діаспори. – Мельбурн, 1984. 
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розуміння загальної кількості українського громадянства Австралії. Цей 
кооператив є найбагатшим і належить до найстарших українських 
фінансових установ у Австралії. В першому десятилітті існування „Дністра” 
було зорганізовано мережу агенцій, бо наші поселенці були порозкидані та 
мали труднощі приїздити до кооперативів. Великим пропагандивним 
засобом для кооперативу були тоді дві ініціативи. Першою було створення 
т.зв. Допомогового фонду, на який складалися 0,25% з кожної позички. 
Фонд фінансував різного роду допомогу членам, які її потребували: 
безвідсоткові позички та дотації у випадках народження дітей, похоронних 
витрат та витрат, пов'язаних з написанням тестаменту. Другою ініціативою 
були виплати дотацій з річного зиску на потреби церков та громадських 
організацій, зокрема, молодечих організацій та шкільництва. Належить 
відзначити субсидії для українознавчих студій при Монашському 
університеті. Все це популяризувало ідею української кооперації. Саме 
життя змусило кооператив „Дністер” поширити свою діяльність і відіграти 
ініціативну роль у загальноавстралійському українському кооперативному 
русі.  

Ріст і розвиток кооперативу „Дністер”, сполучені з потребами членів і 
вимогами часу, змусили Дирекцію зайнятися забезпеченням власності, 
здоров'я, життя і приватно-судової відповідальності членів кредитного 
кооперативу і ширшого нашого загалу. Діяльність „Дністра” була 
обмеженою статутом, що змусило Дирекцію звернутися за новими засобами. 
Закон обмежує кредитовий кооператив щодо членства, напрямків та праці. 
Щоб цього уникнути й використати по можливості ті засоби, які дають 
кооперативові її члени у формі заощаджень, дирекція „Дністра” у березні 
1963 р. організувала новий торговельний кооператив під назвою „Поступ”, 
який тісно співпрацював з кредитним кооперативом „Дністер” й був з ним 
пов'язаний не лише статутом, а також мав підтримку для своєї фінансової 
бази. За посередництвом кооперативу „Поступ”, „Дністер” отримав змогу 
фінансувати будівництво домів, купівлю домашнього устаткування і 
допомогу для набування та розвитку українських торговельних 
підприємств1. 

У 1973 р. постав український будівельний кооператив „Одеса” з 
ініціативи дирекції кооперативу „Дністер” у Мельбурні. В той час кредитові 
кооперативи на основі відповідного закону мали обмеження видавати великі 
позички, а будівельні кооперативи могли позичати до 100 тис. дол. на одну 
особу. З огляду на такий стан справ, для „Дністра” було вигідно 
„переливати” надлишок своєї готівки до кооперативу на зразок „Одеси”, при 
цьому уникаючи конкуренції між обома кооперативами та зберігаючи 
контроль над інвестованим капіталом. Невдовзі всі юридичні та фінансові 
аспекти були узгоджені. Дирекцією нового кооперативу стала дирекція 
„Дністра”. Так було збережено контроль за діяльністю „Одеси” в руках 
української спільноти. Новий кооператив надавав якісні послуги своїм 

                                           
1 Ліщинський М. Українська кредитова кооператива „Дністер” в Мельбурні // Українці в 
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членам, в тому числі й неукраїнцям. Фінансово це партнерство було дуже 
корисним для „Дністра”. Але після 1985 р. нові закони дозволили 
кредитовим кооперативам давати позики в більших сумах, у зв'язку з чим 
існування малих будівельних кооперативів ставало зайвим; вони поступово 
ліквідовувалися. Так трапилося 1988 р. і з „Одесою”, внаслідок чого її 
активи перебрав „Дністер”, а ліцензію викупила австралійська фірма за 
досить високу суму1. Знадобилося два роки, щоб вийти з тієї фінансової 
кризи. З ініціативи дирекції відбулись надзвичайні збори з нашими 
підприємцями, які зрозуміли ситуацію кооперативу й заінвестували значну 
суму грошей, що допомогло йому згодом повернутися на міцну фінансову 
позицію. 

У той час 3 українські кооперативи („Дністер”, „Поступ” і „О”) творили 
пов'язану між собою статутово і фінансово спільну структуру – винятковий 
феномен господарської самодіяльності українців у діаспорі, що популярно 
був названий Українським кооперативним центром Мельбурна.  

Ідея заснування Українського кооперативу в Аделаїді існувала ще з 
початку 1950-х рр., ще тоді, коли лише з’являлися думки про власний 
Народний дім, певна частина громадянства пропонувала реалізувати їх на 
кооперативній засаді. Однак більшість зреагувала негативно. Пізніше 
планували заснувати споживчий кооператив, але й це не вдалося, бо такий 
вид кооперативу вимагав одразу ж великого капіталу. Справа 
ускладнювалася ще й тим фактом, що вже декілька українців мали свої 
власні споживчі крамниці, і кооператив мав би з ними конкурувати. 
Нарешті, у лютому 1962 р. був зареєстрований „Український кредитний 
кооператив з обмінною порукою в Аделаїді”, як виключно кредитний і 
найбільш актуальний для забезпечення своїх членів позичками чи 
допомогами. Згідно із зареєстрованим статутом, кооператив має дуже великі 
можливості розбудови різних ділянок для добра своїх членів, але 
розпорошеність українців по просторих передмістях та деякою мірою 
скептичне ставлення до допомогових здатностей кооперативу було й є 
основною причиною досить повільного його розвитку2. 

Українська кредитна спілка „Карпати” – це друга за величиною 
кредитова кооперація в Австралії. Ініціатива створення української 
фінансової установи в Сіднеї вийшла доволі пізно. Група ентузіастів 
організувала „Карпати” лише в 1970 р. Вже в перший рік існування 
кооперативу дирекція ввела ініціативи, які допомогли їй рости та здобувати 
довіру широкої української громади. З того часу кооператив почав 
розростатися. Позитивні наслідки росту кооперативу були відчутні. Члени 
отримували добрі послуги. Користь мала і зорганізована українська 
спільнота. Починаючи від 1980-х рр., дотації кооперативу на українські 
церкви, її громадсько-національні цілі значно зросли.  

                                           
1 Енциклопедія української діаспори: Австралія – Азія – Африка / В. Маркусь (голов. ред.) 

та ін. – Нью-Йорк: НТШ; К.: НАН України, 1995. – Т. 4. – С. 103. 
2 Зозуля Л. Українська Кредитова Кооператива з обмінною порукою в Аделаїді // Українці в 

Австралії: Матеріали до історії поселення українців у Австралії / Гол. ред. М. Павлишин. – 
Мельбурн: СУОА, 1966. – Т. 1. – С. 339-369. 
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У Сіднеї наприкінці вересня 1950 р. виникла українська кредитна спілка 
„Дніпро”, яка була винятком з правил, оскільки розвитку кредитові 
кооперативи набули значно пізніше. Таким чином, „Дніпро” став першим і 
найстаршим кредитним українським кооперативом у Австралії. Але він не 
спромігся створити сильну фінансову базу й на надзвичайних загальних 
зборах 28 лютого 1994 р. було вирішено об’єднатися з кооперативом 
„Карпати”. Останній перебрав адміністрацію та майно кооперативу 
„Дніпро”. Це розв'язувало проблеми української кооперативної громади 
НПВ, бо в Сіднеї не було місця для двох українських кредитних спілок1. 

Всі кооперативи здійснювали свою діяльність, маючи перед собою 
спільну мету й завдання. Вони намагалися поліпшити умови для своїх 
клієнтів і працювали під спільним гаслом „Свій до свого”. 

Отже, можна з упевненістю стверджувати, що хоча українська імміграція 
в Австралії й зараховується до наймолодшої і малочисельної, проте її 
надбання становлять незаперечний вклад в історію всього українства. Вона 
виконала головне завдання української діаспори – вжила всіх необхідних 
заходів для збереження своєї самосвідомості й дієздатності у другому й 
пізніших поколіннях. Причиною успіхів українців Австралії у втриманні 
національної самобутності в громадській та культурній галузях є 
особливості історичного становлення цієї спільноти, зокрема, політика 
багатокультурності австралійського уряду. На жаль, вжиття всіх заходів ще 
не означає безпроблемної передачі надбання української спільноти 
молодшому поколінню. Існує ряд проблем, які цьому перешкоджають, 
зокрема, старіння спільноти: якщо середній вік австралійців 35 років, то 
українців – 65; брак інформації – близько 90% другого і третього покоління 
не читають української преси (з 90-х рр. українські видання в Австралії 
почали розміщувати на своїх сторінках англомовні статті, щоб зацікавити 
нове покоління, але це не дуже допомагає); брак професійних виконавчих 
сил в українських організаціях. Без активної молодої діаспори і громадське 
майно, і всі здобутки, на які українські емігранти-піонери давали час, гроші, 
працю і здоров'я, можуть бути втрачені.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Ільків І. Українська кредитова спілка „Карпати” // Українці в Австралії / Гол. ред. 
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Саранча Г.В. (Тернопіль) 

 
ВИСВІТЛЕННЯ ГРОМАДСЬКО- 

ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ  
ДІАСПОРИ У ПРЕСІ ТА ЗАСОБАХ  

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 40–70-х РОКАХ  
ХХ СТОЛІТТЯ 

 
У статті досліджено діяльність української еміграційної преси під час 

переселення третьої хвилі еміграції, а також роль періодичних видань у 
активізації громадсько-політичного життя української діаспори.  

 
Політична за своїм характером третя хвиля української еміграції, 

основною рисою якої була організація бурхливого громадсько-політичного 
життя поза межами своєї історичної батьківщини, важливим чином 
посприяла розвитку української еміграційної преси та засобів масової 
інформації як у Європі, так і в Сполучених Штатах Америки.  

Вже після завершення Другої світової війни, перебуваючи у таборах для 
переміщених осіб у Європі, українські біженці та переміщені особи 
відчували брак інформації щодо політичної ситуації, яка склалася на той час 
у світі. Найбільш гостро відчувався брак інформації, що стосувалося 
проблем еміграції та репатріації осіб, які опинилися на непевному становищі 
в таборах для переміщених осіб в окупаційних зонах Європи. Дослідник 
української преси В. Порський, характеризуючи ситуацію, що склалася, 
зазначав: «Повна відсутність будь-якою мовою газет, а в перші дні і навіть 
радіомовлень створювала ще більш важку ситуацію… Люди шукали 
правдивих відомостей про хід світових подій, від яких залежала їх власна 
доля, окремі групи нових емігрантів шукали зв’язків з сусідніми групами»1.   

Найпершим джерелом інформації для українських переміщених осіб у 
той непростий час були радіопередачі, які транслювалися з Мюнхена. 
Пізніше почали виходити німецькі періодичні видання. Американські 
друковані видання почали виходити лише після організації таборів для 
біженців та переміщених осіб на території окупаційних зон Німеччини. 
Першими зразками української преси в еміграції були т.зв. інформаційні 
листки, що з’являлися стихійно майже у всіх місцях масового скупчення 
українського населення2. Часто це були писані від руки або на друкарській 
машинці аркуші, які виконували роль настінних газет, а згодом 
розповсюджувалися як окремі листки чи бюлетені. Часто ці видання навіть 
не зазначали ні місця видання, ні відомостей про видавців. У цих 
примітивних виданнях, зазначав В. Порський, містилася інформація, 

                                           
1 Порський В. Українська еміграційна преса (після Другої світової війни) // Ювілейний 

альманах Свободи 1893-1953. Видання Українського народного союзу. – Jersey City, N. J., 1953. 
– 217 с. 

2 Корнівський А. Питання української еміграції / На правах рукопису: Українська служба 
освідомлення. – 13 с. 
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отримана від «випадкових зустрічей з новоприбулими, від місцевих людей, 
нарешті з німецьких радіопередач, що були організовані в Мюнхені»1. 

Перші такі видання з’явилися в 1945 р. у середовищі української 
громади, вихідців переважно із східного регіону України (Харківська обл.), 
що розмістилися в таборі для переміщених осіб поблизу м. Ваймара: «22 
квітня, цебто ще до капітуляції Німеччини, у Ваймарі появився листок, 
друкований на машинці, під назвою «Короткі вісті». Це був, безумовно, 
перший паросток нової еміграційної преси. Єдиним його джерелом були 
спостереження за ходом подій у самому Ваймарі  і ближчих околицях, до 
яких належав і ганебної пам’яті німецький концентраційний табір 
Бухенвальд»2. У цих коротких інформаційних листах друкувалися 
здебільшого враження очевидців подій, що відбувалися у цій місцевості 
наприкінці Другої світової війни, лише наприкінці травня 1945 р. тут вперше 
процитовано відомості з періодичних видань, зокрема з польських. У цьому 
місті в період з 12 травня до 14 червня 1945 р. також виходили україномовні 
«Короткі радіові звіти», які теж являли собою звичайні аркуші паперу, 
надруковані на друкарській машинці. В тому ж Ваймарі друкувалися й 
окремі листки під назвою «Інформація». Однак це окреме видання не було 
призначене для широкого загалу, а радше призначалося для вузького кола 
осіб, які намагалися утворити в середовищі українських переміщених осіб 
певну організаційну структуру3. 

У Ваймарі вийшло всього вісім номерів «Коротких вістей». Т.зв. 
ваймарська група продовжила видавництво цього неперіодичного видання 
вже у м. Гресфельді, адже Ваймар відійшов до радянської зони окупації, і 
українці, які бажали уникнути примусової репатріації, покинули це місто. 

Ще одним центром активної видавничої діяльності на території 
Німеччини був Аугсбург, місто, де перебувала значна кількість українських 
біженців. В Аугсбургу згодом було організовано вже згадане Центральне 
представництво українських емігрантів Німеччини, яке очолив В. Мудрий. 4 
травня 1945 р. в Аугсбургу вийшло перше число «Громадського бюлетеня 
української колонії Авґсбуржчини», інформаційного видання, яке на своїх 
шпальтах торкалося здебільшого організаційного життя української громади 
в цьому регіоні. З 1 червня 1945 р. в Аугсбургу почав виходити 
неперіодичний бюлетень «Радіо-Вісті», який подавав переважно 
інформацію, отриману із засобів масової інформації, що транслювалися на 
території Німеччини. Редагував це видання О. Ікаренко, який працював під 
псевдонімом М. Дольницький.  В околицях Аугсбургу організація 
Гетьманців-державників 25 серпня 1945 р. видала перше й єдине число 
видання «Громада»4.  

                                           
1 Порський В. Українська еміграційна преса (після Другої світової війни) // Ювілейний 

альманах Свободи 1893-1953. Видання Українського народного союзу. – Jersey City, N. J., 1953. 
– 217 с. 

2 Там само. – С. 210. 
3 Dushnyk W. The Ukrainian Heritage in America. – New York, 1991. – 690 p. 
4 Маркусь В. Огляд праць та проблеми дослідження історії української еміграції в Америці // 

Український історик (Нью Йорк; Мюнхен). – 1971. – № 1-2. – С. 74. 
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Поряд із Ваймаром та Аугсбургом українці масово зосереджувалися і 
засновували українські пресові видання в Мюнхені. Саме тут було 
організовано ряд українських наукових установ, у тому числі й Український 
вільний університет. Також важливими місцями, де розвивалася українська 
преса, були міста Фюрт (поблизу Нюренбергу), Ульм та Ашафенбург – місця 
концентрації таборів для переміщених осіб. В англійській зоні окупації 
місцями заснування українських пресових видань були Ганновер, Гайденау. 
Такі міста як Кіль-Кюрген, Госляр, Галендорф були місцями, де українські 
періодичні бюлетені видавалися найдовше. В той же час В. Порський 
зазначав: «Французька зона окупації Німеччини, не маючи у себе 
українських журналістичних сил, являла собою майже цілковиту пустку»1.  

На зміну першим примітивним виданням, згодом прийшли і повноцінні 
видання. На території Німеччини виходила не тільки політична преса, а й 
літературні періодичні видання, які почали виходити справжнім друком. 
Видання, що виходили спершу для розповсюдження в межах одного табору 
чи місцевості, згодом перетворилися на повноцінні громадсько-політичні чи 
громадсько-літературні часописи. До таких слід віднести газети «Нове 
Життя», що виходила з вересня 1945 р. в Аугсбургу, «Час», який почав 
виходити з жовтня цього ж року у Фюрті, «Українські вісті», що вперше 
побачив світ у листопаді 1945 р. в Новому Ульмі. Видання, що представляли 
певні політичні сили в еміграції, легально почали виходити наприкінці 
1945 р.2 

Своєрідний розквіт української преси припав на 1946 р., коли українські 
періодичні видання почали виходити друкарським способом. З 7 січня 
1946 р. почала виходити газета «Нове життя» (Аугсбург), з 4 квітня цього 
року виходить газета «Українські вісті», з 11 серпня 1946 р. – газета 
«Українська трибуна» починає виходити в Мюнхені. В англійській 
окупаційній зоні з 2 березня 1946 р. друком виходить газета «Луна», а  18 
серпня – газета «Наша пошта»3. Перелічені газети є лише основними 
друкованими виданнями, які виходили на той час заходами українських 
громадсько-політичних діячів та літераторів. У цей період виходить друком 
чимала кількість політичних, релігійних, літературних та інформаційних 
видань. Серед українських видань, присвячених релігійним питанням, слід 
назвати газету «Християнський шлях», що виходила спочатку в 
м. Карлсфельді (поблизу Мюнхена), а згодом – у м. Міттенвальді, як орган 
місцевої греко-католицької громади. До періодичних органів православних 
українських громад слід віднести газети «Церковний вісник», «Церква і 

                                           
1 Порський В. Українська еміграційна преса (після Другої світової війни) // Ювілейний 

альманах Свободи 1893-1953. Видання Українського народного союзу. – Jersey City, N. J., 1953. 
– 217 с. 

2 Особисті архіви та кореспонденція // Immigration History Research Center (далі – IHRC), 
Miscellenous Ukrainian Manuscript Collection. Ukrainian, Box 1.  

3 Кореспонденція та особисті архіви // IHRC, Miscelleneous Ukrainian Manuscript Collection. 
Ukrainian, Box 2. 
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життя», «Дзвін», «Богословський вісник», а євангельська церква своїм 
пресовим органом мала газету «Дорога правди»1.  

Оскільки до складу третьої хвилі еміграції входила чимала кількість 
українських літераторів та митців, у 40-х рр. ХХ ст. у таборах для 
переміщених осіб виходила чимала кількість літературних часописів. 
Репрезентативними виданнями цього спрямування були журнали «Арка», 
«Українське мистецтво», «Літературно-науковий вісник», «Сьогочасне і 
минуле», які виходили у Мюнхені. В інших містах теж засновувалися 
літературні видання. Серед них слід назвати журнали «Рідне слово» 
(Мюнхен), «Літературно-науковий збірник» (Ганновер), «МУР» (Мюнхен), 
«Заграва» (Аугсбург), «Вежі» (Мюнхен), «Похід» (Гайденау), «Орлик» 
(Берхтесґаден), «На чужині» (Корюген). Особливою популярністю не тільки 
в літературних колах користувався журнал «Пу-Гу», що видавався в 
Аугсбургу. Видавництво «Молоде життя» (Мюнхен) у 1946 р. розпочало 
випуск журналу «Життя», який відзначався високою якістю в літературному 
сенсі і був розрахований на широке коло читачів, зокрема українську 
родину2.   

Українські видання часто не були належним чином відредаговані, їм 
бракувало естетичного смаку. Для прикладу, газета «Тижнева пошта», що 
виходила у м. Білефельді (англійська окупаційна зона), мала формат 21 на 15 
см. Відомий український літератор У. Самчук називав такі видання не 
інакше як «купою макулатури».  

Бурхлива видавнича діяльність у середовищі українських біженців та 
переміщених осіб відбувалася завдяки активній і безкорисливій праці окремих 
свідомих українців. Українські газети виходили  навіть на кораблях під час 
переселення українців за океан, до Сполучених Штатів Америки. У цих 
невеликих за обсягом інформаційних листках подавалися відомості не тільки про 
погодні умови на Атлантичному океані, а й політичну ситуації в світі, а також 
розглядалося ряд питань, що стосувалися безпосередньо української еміграції3.   

Аналіз розвитку української преси, яку видавали представники 
політичної третьої хвилі еміграції у 40-х рр. ХХ ст., вказує на яскраво 
виражену політичність цих видань. Зазвичай періодичні видання були 
друкованими органами громадсько-політичних організацій. Наприклад, 
органом Союзу визволення України була газета «Місія України», 
Організація державного відродження України мала свій друкований орган – 
газету «Самостійна Україна» та інші. Українські періодичні видання в США, 
як у демократичній країні, пропагували різні партійні погляди: від 
монархічних («Громада»), до комуністичних («Українські вісті»)4.   

Масова еміграція українців до Сполучених Штатів Америки призвела до 
появи в цій країні великої кількості українських періодичних видань, які 
зазвичай були виразниками поглядів певних громадсько-політичних 
                                           

1 Бюлетень Союзу Взаємодопомоги Американським Українцям // Ukrainian National Museum 
in Chicago, Illinois, USA (далі – UNM in Chicago), Box 29 (24, 25), Folder 3. 

2 Мудрий В. Нова українська еміграція // Українці у вільному світі. Ювілейна книга Ун. 
Союзу з нагоди 60-річчя. – Нью Йорк, 1953. – С. 119-120. 

3 Українець. На Атлантійському океані. – 1949. – № 6. – 8 грудня. 
4 Зарубіжні українці: Довідник. – К., 1991. – 525 с. 
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організацій. Відомий у діаспорі український публіцист М. Сосновський 
зазначав той факт, що на відміну від української преси в Канаді, періодичні 
видання у США засновувалися і набували поширення завдяки організаціям, 
чиїми офіційними органами вони були. М. Сосновський вказував на 
неспроможність існування періодичних видань поза рамками певної 
структури: «…в ЗСА засадничу і вирішальну ролю відіграє ця наша преса, 
яка розвинулася в атмосфері забезпеченевих Союзів. Так звана позасоюзова 
преса з уваги на свою фінансову слабкість має фактично периферичне 
значення для тутешнього українського життя»1. Прикладом незаперечності 
наведеного факту може слугувати наймасовіша організація Український 
народний союз, чий офіційний друкований орган газета «Свобода» є теж 
найбільшим за тиражем  українським періодичним виданням у США. 
Періодичні видання таких репрезентативних українських організацій як 
Український народний союз, Український робітничий союз, Союз українців-
католиків «Провидіння» були не тільки речниками згаданих організацій, а й 
важливим чином впливали на формування громадської думки в середовищі 
української діаспори загалом2. 

Заснована у 1893 р. газета «Свобода» стала офіційним органом 
Українського національного союзу, хоча офіційним власником цього 
видання був о. Григорій Грушка. Видавництво газети відбувалося на кошти 
внесків членів організації. З 1921 р. газета «Свобода» стала щоденником. З 
1933 р. як англомовний додаток до газети «Свобода» почало виходити 
видання «Ukrainian Weekly». Цей тижневик був розрахований на молодь, яка 
належала до нащадків українських емігрантів у США і не володіла 
українською мовою3.   

З 1936 до 1962 р., редакторами «Свободи» були відомі в українській 
діаспорі громадсько-політичні діячі Л. Мишуга та О. Рев’юк.  Ці провідні 
члени Українського народного союзу відігравали значну роль у 
громадському та політичному житті української діаспори як напередодні 
Другої світової війни, так і після її завершення. Щодо діяльності відомих 
діячів у галузі політики, які водночас активно друкувалися  на шпальтах 
українських видань США, радянські секретні служби збирали детальну 
інформацію. В таємних (особливих) фондах  зберігається інформація про 
М. Мурашка, М. Чубатого, Л. Мишугу, Д. Галичина, С. Шумейка, В. Галана, 
С. Куропася, Г. Германа, М. Давискиба та інших. Інформацію про цих осіб 
збирали керівники  Союзу взаємодопомоги американських українців М. Ткач 
та І. Рибак4.  

Редактор газети «Свобода», на думку т.зв. прогресивних українців, був 
фактичним лідером УНС, хоча офіційно очолював цю організацію 

                                           
1 Сосновський М. Українська преса в ЗСА та Канаді (Стан і перспективи) // Український 

журналіст (Філадельфія). – 1973. – № 10. – С. 5.  
2 Кудрик А. Свобода в арешті // Ювілейний альманах Свободи 1893-1953. Видання 

Українського Народного Союзу. – Jersey City, N. J., 1953. – С. 217.  
3 Kuropas M.  The Ukrainian in America. Roots and Aspiration 1884 - 1954. – Toronto, 1991. – 

560 p. 
4 Довідка про українців у США // Центральний державний архів громадських об’єднань 

України, ф. 1: ЦК КП(б)У. Особливий сектор та відділ ЦК КП(б)У, оп. 24, спр. 1457. – 28 арк. 
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М. Мурашко. За цим же джерелом дізнаємося, що Лука Мишуга народився 
1887 р. у с. Ветків Новий у Галичині. Юридичну освіту здобував у Відні. З 
початком Першої світової війни Л. Мишуга вступив до лав австрійської 
армії, де отримав чин капрала. У 20-х рр. ХХ ст., перебуваючи у Відні, 
Л. Мишуга увійшов до складу уряду Західноукраїнської Народної 
Республіки в еміграції. Саме за дорученням цього уряду і, зокрема 
Є. Петрушевича, Л. Мишуга вирушив до Сполучених Штатів. Основною 
метою, з якою Л. Мишуга прибув за океан, було розгортання діяльності, 
спрямованої на поширення націоналістичних ідей у середовищі української 
діаспори. Саме за ініціативою Л. Мишуги була заснована Організація 
державного відродження України1. У таємному звіті М. Ткача та І. Рибака 
зазначалося: «Він зрозумів, що базою для роботи націоналістів є УНС і 
почав прокладати собі шлях до редакції газети «Свобода», помічником 
редактора якої він став у 1927 р., а в 1933 р. зайняв пост відповідального 
редактора»2. Л. Мишуга висунув кредо, за яким працювала газета у той 
складний час. «Свобода» мала бути «вільною трибуною українського слова 
на вільній американській землі»3.   

Відомий журналіст М. Сосновський дав високу оцінку видавничій 
діяльності УНС, і зокрема, редакції газети «Свобода». Великим позитивом, 
на думку М. Сосновського, було те, що «Свобода» тривалий час залишалася 
єдиним у всій діаспорі щоденним виданням4.   

Щодо свого становища після завершення Другої світової війни сама 
газета «Свобода» зазначала: «З низкою нових проблем зустрілась «Свобода» 
після другої війни і в політичних українських справах. Це проблема 
партійного розбиття. Як єдиний тоді український щоденник, «Свобода» 
силою обставин стала головним об’єктом заходів поодиноких груп, щоб 
перемінити її в свій неофіційний орган, або зробити її бодай виразником тої 
чи іншої групи. Треба було багато зусиль, щоб її вдержати на її традиційній 
платформі. Незважаючи на факт, що таким своїм становищем «Свобода» не 
могла здобути собі ані популярності, ані приятелів серед жодних політичних 
груп, проте вона не зійшла з обраного шляху і залишилася, та думає 
залишатися, партійно незалежним органом Українського Народного Союзу, 
який об’єднує в своїх рядах всі найкращі українські національні сили, без 
уваги на їх партійно-політичні переконання, на їх віровизнання чи 
територіальне походження. Таке становище «Свободи» цілком певно не 
залишилося без впливу і на те, що різні післявоєнні партійні суперечності 
серед української еміграції поступово зникають і вже сьогодні з-за 
партійного туману починає пробиватись видне для всіх світло дорогої для 
всіх партійної справи визволення України»5.   

                                           
1 Там само.  
2 Там само. 
3 Найважливіші події в українському житті 1950 р. // Свобода (Джерсі-Сіті; Нью-Йорк). – 

1950. – № 2. – 2 січня. 
4 Сосновський М. Українська преса в ЗСА та Канаді (Стан і перспективи) // Український 

журналіст (Філадельфія). – 1973. – № 10. – С. 5. 
5 З життя громад і організацій // Свобода (Джерсі-Сіті; Нью-Йорк). – 1949. – № 72. – 18 

травня. 
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Наприкінці 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст. основними проблемами, що 
висвітлювалися на сторінках газети «Свобода» була політична ситуація в 
Україні, становище українських біженців та переміщених осіб, а також 
процес переселення цих осіб до Сполучених Штатів Америки. «Свобода» 
важливим чином посприяла цьому масовому переселенню українців, адже у 
кожному номері газети друкувалися статті, заклики, звіти, статті самих 
біженців, які перебували в Європі: «для піддержки акції «Свобода» друкує 
безліч статей і листів, в яких найкращими красками замальовується 
скитальців»1. Кожен скиталець в освітленні «Свободи», це – герой і мученик, 
кожний з них – це уособлення страждаючої України»2. Своїм впливом на 
громадську думку газета посприяла активізації української діаспори. Для 
надання матеріальної допомоги українським біженцям газета «Свобода» 
заснувала фонд допомоги і завдяки йому зібрала 30 тис. доларів, які 
передала Злученому українському американському допомоговому комітету 
(ЗУАДК)3.    

Г. Миронюк зазначала важливу роль цього періодичного видання, 
називаючи «Свободу» найважливішим друкованим виданням, що впливало 
як на розвиток української преси в США, так і на процеси, що відбувалися в 
середовищі української діаспори: «Вона орієнтована на питання розвитку 
унікального почуття етнонаціональної свідомості, яке ґрунтується на чітко 
сформульованій платформі етнічної єдності»4.  

Наприкінці 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст. із прибуттям до Сполучених 
Штатів нової хвилі еміграції газета «Свобода» почала активно залучати до 
співпраці українських журналістів, письменників, літераторів та громадсько-
політичних діячів з середовища новоприбулих. У своєму щорічному звіті 
головний редактор видання Л. Мишуга відзначав той факт, що з числа нових 
емігрантів понад двісті авторів друкувалися за останні чотири роки на 
сторінках «Свободи»5.   

Українські політичні емігранти продовжили свою активну діяльність у 
галузі масової інформації, заснувавши у США ряд політичних пресових 
видань. Необхідність заснування часописів політичного спрямування чітко 
усвідомлювали громадсько-політичні діячі діаспори того часу. Так редакція 
журналу «Самостійна Україна», який почав виходити в м. Чикаго з 1947 р., 
вказувала на потребу організації політичних видань в умовах еміграції: 
«Політична еміграція, що не плекає в себе політичної дискусії, не розробляє 
проблем як теоретичного, так і оперативного порядку, зв’язаних з 

                                           
1 Дядько Сем вітає українців // Свобода (Джерсі-Сіті; Нью-Йорк). – 1949. – № 16. – 2 

лютого. 
2 Вони знову люди...// Свобода (Джерсі-Сіті; Нью-Йорк). – 1949. – № 39-49. 
3 Вся коляда на рятункову акцію ЗУАДК! // Свобода (Джерсі-Сіті; Нью-Йорк). – 1949. – 

№ 4. – 6 січня. 
4 Миронюк Г. Українська американська колекція – джерело вивчення української культури // 

Українська діаспора. – К., 1992. – № 1. – С. 64-73. 
5 Менше слів і більше серця до нових емігрантів // Свобода (Джерсі-Сіті; Нью Йорк). – 

1949. – № 104. – 6 травня. 
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підготовкою і реалізацією національної революції, її многогранних процесів 
і вимог, перестає поволі бути політичною еміграцією»1.  

Журнал «Самостійна Україна» проголосив себе позапартійним виданням, 
у якому друкувалися статті, присвячені громадсько-політичним питанням та 
значне місце приділялося українській літературі та культурі. Свою мету 
редактори цього журналу висловили у своєму першому номері видання: 
«Самостійна Україна» даватиме американському читачеві картину тієї 
героїчної боротьби, яку веде український народ за право жити своїм життям 
на своїй землі... Креслитимемо важливі події в житті української спільноти 
обабіч Океану»2.  

На шпальтах видання друкувалися не тільки програмні документи ОДВУ 
чи інтерв’ю з провідними керівниками цієї організації3, а й статті, присвячені 
проблемам переселення та адаптації українців у Сполучених Штатах, 
ситуації, яка склалася в Україні, зокрема боротьбі УПА та жахливим 
репресіям, яких зазнавав у цей період український народ4.  

Це видання не ставило собі за мету «піддержувати якусь групу чи партію. 
Піддержуватимемо кожну групу чи партію і кожну українську людину в їх 
корисних і будуючи замислах і діях... В нашім журналі будемо піддержувати 
єдність і співпрацю здорових, конструктивних елементів нашого суспільства 
чи то на вигнанні в Європі, чи то серед осілого громадянства американських 
країн»5. Редактори журналу висловлювали свою думку щодо 
неприпустимості «Самостійної України» бути «патріотом єдиної партії». 
Однак на його сторінках розгоралася гостра критика опонентів ОДВУ. Саме 
тому це видання піддавали гострій критиці противники ОДВУ: «…Ще й досі 
не перевелись партійні середовища та видавництва, як от видаваний 
невідомо ким в Чикаго журнал «Самостійна Україна», які не тільки окремі 
брошури типу «Бунт Бандери», а й три четвертини всього свого 
задрукованого матеріалу присвячують оплюгавленню українського 
національно-визвольного фронту»6.  Загалом видання «Самостійна Україна» 
відображало бурхливе політичне життя української діаспори у Сполучених 
Штатах Америки у 40-х – 60-х рр. ХХ ст. 

Особливістю українських періодичних видань після Другої світової війни 
у США була та обставина, що вони одночасно були органами громадсько-
політичних організацій. Журнал «Самостійна Україна» був офіційним 
друкованим органом Організації державного відродження України, «Вісник» 
– Організації оборони чотирьох свобод України, «Місія України» – Спілки 
Визволення України, «Вільна Україна» – Української вільної громади. 
Молодіжні організації на території США репрезентували численні журнали. 
Журнал «Крилаті» був офіційним друкованим органом Спілки української 

                                           
1 Від редакції // Самостійна Україна (Чикаго). – 1948. – № 1-2. 
2 Там само.  
3 Полковник А. Мельник // Самостійна Україна (Чикаго). – 1957. – № 6 (87). – С. 6-8. 
4 Тіцький Й. Післанництво Нової української еміграції // Самостійна Україна (Чикаго). – 

1950. – № 5-6. – С. 15-16. 
5 Від редакції // Самостійна Україна (Чикаго). – 1948. – № 1-2. 
6 Дурбак І. Місія і відповідальність української преси // UNM in Chicago, Box 26 (15), Folder 

3. 
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молоді (СУМ), журнали «Юнак» та «Молоде життя», «Готуйсь» – Пласту, 
«Молода Україна» – Об’єднання демократичної української молоді (ОДУМ). 
Український народний союз видавав також україномовний журнал для дітей 
«Веселка»1.  Друкованим органом масової жіночої організації Української 
національної жіночої ліги Америки (УНЖЛА) був журнал «Наше життя». 

Поряд із суто партійними друкованими органами все-таки існували й 
інша періодика, яка мала зазвичай характер регіональних видань. У 40-х – 
50-х рр. ХХ ст. виходили такі газети, як «Україна», «Наш шлях», 
«Лемківські вісті», «Українська громадська пора»2.  

Українські періодичні видання у Сполучених Штатах Америки, на думку 
Г. Миронюк, виконували і продовжують виконувати два основних завдання. 
Першим із цих завдань є роль преси у сприянні адаптації українців у цій 
країні. Другим завданням було збереження самобутності та певною мірою 
створення неповторної національної ідентифікації українських 
емігрантів: «…преса сприяла підтримці мови і культури, а розповідь про 
новини з Батьківщини, допомагала зберігати інтерес до того, що там 
відбувалося. Вона стала літописцем подій і засобом виразу спільності своєї 
ідеології й думок»3.  

У Сполучених Штатах Америки виходило чимало літературних видань, 
таких, як «Овид», «Київ», «Нові дні», «Північне сяйво». Прикладом 
самовідданої праці в галузі видавничої справи може послужити діяльність 
відомого видавця журналу науки і мистецтва «Овид» Миколи Денисюка. 
Володіючи економічною та юридичною освітою, будучи палким патріотом 
України, М. Денисюк усе своє життя присвятив видавництву українських 
творів та періодичних видань. Свою працю у видавничій справі М. Денисюк 
розпочав в Українському видавництві в Кракові. Після завершення Другої 
світової війни виїздить у Австрію, де у м. Інсбрук засновує українську 
книгарню «Роксоляна»4.   

Про цей період своєї діяльності М. Денисюк згадував: «…опинився я зі 
своєю книгарнею «Роксоляна» у Інсбруці, столиці Тіролю… З закінченням 
воєнних дій перейшли через неї тисячі українців з різних областей України, 
а між новими біженцями з’явилися також українські письменники і 
журналісти. Перші з цих були: М. Цуканова, М. Стахів, Ю. Тис, Р. Голіян, 
Є.  і К. Яворівські, Р. Єндик, Й. Гірняк, Б. Галиняк, Б. Романенчук, 
Р. Ільницький, Ю. Дивнич, М. Левицький, В. Кубійович, З. Пеленський, 
після них І. Кедрин-Рудницький і М. Мох, … Л. Мосендз, Ю. Клен»5.  

Під впливом масової еміграції з країн Європи, М. Денисюк теж 
переїжджає за океан – в Аргентину, де в Буенос-Айресі відкриває свою 
книгарню «Роксоляна» і видавництво під власним ім’ям «Видавництво 

                                           
1 Соколишин О. Потреба бібліографії української преси у вільному світі. 1967 р. // UNM in 

Chicago, Box 26 (15), Folder 1. 
2 Зарубіжні українці: Довідник. – К., 1991. – 525 с. 
3 Миронюк Г. Українська американська колекція – джерело вивчення української культури // 

Українська діаспора. – К., 1992. – № 1. – С. 64-73. 
4 Денисюк М. В дальшу мандрівку по чужині // Овид (Буенос-Айрес). – 1955. – № 12. – С. 12. 
5 Спогади Любомири Ольги Денисюк Палій // Особистий архів автора, арк. 2. 
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Миколи Денисюка». З 1949 р. М. Денисюк почав видавати журнал «Овид»1. 
Про непрості умови діяльності в Аргентині М. Денисюк писав: «Умови для 
видавничої праці були важкі, праця була тверда, треба було змагатися за 
кожну точку… ця праця була для мене змістом життя і дала мені дуже багато 
морального вдоволення та згуртувала навколо видавництва поважне коло 
співробітників та – рівночасно в них – мені особистих приятелів»2. Після 
семи з половиною років проживання і ведення активної видавничої 
діяльності в Аргентині, М. Денисюк вирішує покинути цю країну і переїхати 
до США. Серед численних передплатників журналу «Овид» було багато тих, 
які проживали у Сполучених Штатах. Таким чином, М. Денисюк мав на меті 
відновити свою видавничу діяльність на території цієї країни. Зупинитися 
він вирішив у м. Чикаго з огляду на його зручне географічне місце 
розташування3. 

Відкриття видавництва М. Денисюка відбулося 2 листопада 1965 р. При 
посвяченні приміщення видавництва, М. Денисюк передав видавництво і 
журнал «Овид» під покров Зарваницької Божої Матері. На відкритті 
приміщення видавництва його власник виголосив промову, у якій 
проаналізував стан української видавничої справи, накреслив напрями своєї 
майбутньої діяльності. Незабаром М. Денисюк  зумів об’єднати навколо 
свого видавництва місцевих українських літераторів та митців. 7 квітня 
1957 р. за ініціативою М. Денисюка було організовано Українське мистецьке 
товариство, яке очолив Т. Лапичак4.  

Перший примірник «Овида» в США вийшов уже в січні 1957 р. «Овид» 
залишився місячником, літературно-мистецьким журналом з громадсько-
політичною проблематикою. Видавництво з 1959 р. розпочало також 
видання українських книг. Першою книгою, що вийшла у видавництві 
М. Денисюка, була збірка нарисів Л. Храпливої «У темряві», потім були 
видані: роман З. Дончука «Прірва», повісті Г. Лагодинської «До сонця – до 
волі», збірка дитячих оповідань С. Парфанович «Вірний приятель» тощо. До 
століття з дня народження Т.Г. Шевченка видавництво М. Денисюка видало 
14-томне видання творів Кобзаря5.  

Ю. Тис, відомий літератор, який часто друкував свої твори на сторінках 
«Овида», відзначав високі організаторські та комерційні здібності 
М. Денисюка. Письменник також помічав, що специфіка роботи видавця 
сприяла залученню до співпраці з ним великої кількості українських 
літераторів. Ю. Тис зазначав: «За 25 років появи «Овиду» з’явилося на 

                                           
1 Архів, рукописи творів та статей, кореспонденція М. Денисюка, примірники журналу 

«Овид» // IHRC, Denysiuk, Box 1. 
2 Микола Денисюк // Овид (Чикаго). – 1975. – № 7 (196). – С. 1-4. 
3 Спогади Любомири Ольги Денисюк Палій // Особистий архів автора, арк. 11. 
4 Тис Ю. Двадцятип’ятиліття журналу «Овид» // Овид (Чикаго). – 1975. – Ч. 1 (172). – С. 5-8. 
5 Парфанович. С. Автор і видавець // Овид (Чикаго), 1966. – № 3 (138). – С. 3-13. 
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шпальтах журналу понад 300 праць – творів наших письменників, мистців, 
науковців і суспільних діячів. Для майбутнього історика нашої культури в 
діаспорі «Овид» стає тим самим одним із важливих показників нашої 
духовної динаміки, а тим самим і матеріалом для дослідів української 
культури на чужині»1.  

Наприкінці 40-х рр. ХХ ст. у Сполучених Штатах Америки видавалося 
лише 29 українських газет та журналів. У 1958 р. їх налічувалося уже 79, а 
на початку 60-х рр. – майже 3002. Загальний річний тираж українських газет 
і журналів у США у 60–70-ті роки ХХ ст. досягав 56–65 тис. примірників. 
Однак у наступні роки ця цифра значно знизилася3.   

Глибина української культури найкраще виявляється через її пресу – від 
перших газет, що їх видавав А. Гончаренко, до найстарішої газети 
«Свобода». Одне із перших українських видань у США «Аляска Геральд» 
часто зверталося до творчості Т. Г. Шевченка, цитуючи на своїх сторінках 
Великого Кобзаря. Цим було покладено початок традиції збереження 
української культурної спадщини у цій заокеанській країні. Минуло чимало 
часу, поки українська культура стала постійним феноменом4. Українська 
преса не тільки інформувала україномовних читачів про проблеми та події в 
країні та світі, а й прагнула зберегти українську мову, свідомість, 
національні традиції. Ще одним завданням, яке ставила перед собою 
українська преса, було збереження нерозривного зв’язку емігрантів із 
Батьківщиною.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Тис Ю. Двадцятип’ятиліття журналу «Овид» // Овид. – Чикаго. – 1975. – Ч. 1 (172). – С. 5-

8. 
2 Цибрівський Р., Тесля І. Українці в ЗСА і Канаді. – Філадельфія, 1971. – 54 с. 
3 Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. – К.: Альтернативи, 1999. – 352 с. 
4 Миронюк Г. Українська американська колекція – джерело вивчення української культури // 

Українська діаспора. – К., 1992. – № 1. – С. 64-73. 
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Цуп О.В. (Тернопіль) 

 
РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ  

В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ВЗАЄМИНАХ  
УКРАЇНИ ТА ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ  

(1993–2006 рр.) 
 

У статті досліджено стан української діаспори в Чеській Республіці, її 
організаційну структуру й основні напрями діяльності. Визначено їх роль та 
рівень впливу на двосторонні взаємини між Україною і Чехією у сфері 
культури впродовж 1993–2006 рр.  

 
Значний інтерес до історії походження, національно-культурного та 

політичного життя української діаспори у Чеській Республіці існував давно, 
однак здобуття Україною незалежності та прийняття ряду законодавчих 
актів, що регламентують взаємодію із закордонним українством помітно 
стимулювало й наукове дослідження проблем формування й життєдіяльності 
української громади в світі. 

Останніми роками з’явилося чимало наукових праць вітчизняних та 
зарубіжних дослідників, які презентують українській та світовій 
громадськості історію перебування українців на теренах Чехії, а також 
утворення та діяльності українських діаспорних осередків упродовж XX ст. 
й початку XXI ст. Серед них можна виділити дослідження „Зарубіжні 
українці”1 та „Ukrajinci v Čechach a na Moravĕ” (1894)1917 – 1945(1994)2, що 
розглядають міграційні процеси українського населення у 20–90-х рр. XX ст. 
на території Чеської Республіки, його чисельність, розселення, громадське, 
культурно-мистецьке й релігійне життя, а також зв’язки з українцями інших 
країн. Аналіз сучасного стану української діаспори в Чехії з позиції оцінки 
діяльності її організацій здійснено у статті С. Карпенко „Українська діаспора 
в Чеській Республіці: досягнення та проблеми сьогодення”3. Про історію й 
сьогодення української громади в Чехії йде мова і в публікації С. Мотрук 
„Українці в Чехії: національно-культурне та політичне життя”4. Окрім того, 
діяльність українських діаспорних організацій ілюструють „Бюлетень 
Світового конгресу українців”, часописи для українців у ЧР „Пороги”, 
„Український журнал” та періодичні видання обох країн. 

Саме тому, зважаючи на значний джерельний масив і актуальність 
тематики, у даній статті зроблено спробу всебічно розглянути питання 

                                           
1 Зарубіжні українці / С. Ю. Лазебник (кер. авт. кол.), Л.О. Лещенко, Ю.І. Макар та ін. – К.: 

Вид-во “Україна”, 1991. – С. 200-210. 
2 Zilynskij B. Ukrajinci v Čechach a na Moravĕ (1894)1917 – 1945(1994). – Praha, 1995. – S. 73-

76 
3 Карпенко С. Українська діаспора в Чеській Республіці: досягнення та проблеми 

сьогодення // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 292–294. 
4 Мотрук С.М. Українці в Чехії: національно-культурне та політичне життя // Міжнародні 

зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць. – К.: Ін-т 
історії України НАН України, 2002. – Вип. 11. – С. 198-206. 
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організації та участі чеських українців у розбудові й зміцненні культурно-
освітніх і наукових контактів між Україною та Чеською Республікою в 
контексті міждержавного співробітництва впродовж 1993–2006 рр. 

Українська діаспора в Чеській Республіці сформувалася внаслідок ряду 
історичних, суспільно-політичних та соціально-економічних процесів. Це, 
так би мовити, класична українська діаспора, яка сформувалася внаслідок 
еміграції українців на територію сучасної Чехії наприкінці ХІХ ст. та у І пол. 
ХХ ст. Також це громадяни України, які впродовж останніх років одержали 
дозвіл на постійне проживання в Чеській Республіці. До цієї соціальної 
групи можна віднести й українських громадян, які мають дозвіл на тривале 
проживання в ЧР, що треба регулярно продовжувати. Нарешті, це українські 
трудові мігранти, значна частина яких не має відповідних дозволів на 
проживання та працевлаштування на території країни, перебуває тут, по суті, 
нелегально і зайнята переважно на некваліфікованих роботах у сфері 
будівництва, сільського господарства та послуг. 

Як свідчать джерела, динаміка розвитку української етнічної групи в 
Чеській Республіці у XX ст. постійно змінювалася. Так, згідно з офіційними 
даними переписів 30–90-х рр. чисельність україномовного населення 
скоротилася удвічі. Якщо під час перепису населення Чехо-Словаччини 
1991 р. визнали себе українцями 8,22 тис. громадян (близько 1,9 тис. осіб – 
представниками русинської нації), то за останніми статистичними даними в 
Чеській Республіці налічувалося понад 22189 українців (0,2% усього 
населення республіки), переважно громадян старшого віку1. Це свідчить про 
несприятливу тенденцію „старіння” української нації, а також процеси 
інтеграції та поступової асиміляції українців до чеського суспільства. 

Українське життя в Чеських землях представлене рядом організацій, що 
утворилися тут після 1989 р. та розпаду ЧСФР у 1993 р. з метою вирішення 
проблеми вивчення й поширення в чеському суспільстві знань про історію та 
культуру України, її окремих регіонів та підтримки зв’язків з історичною 
Батьківщиною. Серед них Союз українських лікарів, Об’єднання 
українських жінок, Громадський форум українців (ГФУ), Об’єднання 
українців у Чеській Республіці (ОУЧР). Однак на сьогодні в країні діючими 
залишилися 4 організації української діаспори – “Українська ініціатива в 
Чеській Республіці” (голова Віктор Райчинець), “Об’єднання українців та 
прихильників України в Чеській Республіці” (голова Ольга Мандова) 
“Об’єднання українок в Чеській Республіці” (голова Христина Йойкова) та 
„Форум українців ЧР” (Мирослав Зузук, Василь Рюхтін). Уряд Чеської 
Республіки надає їм фінансову підтримку, а також сприяє виданню 
україномовного журналу “Пороги”. 

Отже, процес формування нової основи культурно-політичного життя 
українців ЧР розпочався в 1990 р., коли першою урядово зареєстрованою 
організацією місцевої діаспори стало “Об’єднання українців у Чеській 
Республіці” (ОУЧР). До її складу увійшло 250–300 осіб, зацікавлених новою 
можливістю нерепресованого національного вияву. До проголошення 

                                           
1 Там само. – С. 198-206. 
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незалежності України основні зусилля організації були спрямовані на участь 
у діяльності Світового конгресу вільних українців, які проживають у Чеській 
Республіці шляхом культурної та освітньої діяльності. 

У 1994 р. з метою відстоювати ідентичність та самовизначення українців, 
підтримувати та розвивати українську культуру в рамках європейського та 
чеського суспільств, а також сприяння українсько-чеських контактів 
зареєстровано нову організацію “Українська ініціатива в Чеській Республіці” 
(УІЧР)1. УІЧР (голова організації – Віктор Райчинець) є членом 
Європейського та Світового конгресів українців, активно співпрацює з 
урядом ЧР, мерією головного міста Праги, посольством України в ЧР, а 
також з іншими організаціями національних меншин, які проживають на 
території ЧР.  

Українська ініціатива в Чеській Республіці, Об’єднання українців в 
Чеській Республіці, згуртувавши на своїй платформі українців, русинів, 
прихильників української нації незалежно від їхнього віровизначення, в 
тісній взаємодії з Посольством України в ЧР та іншими зацікавленими 
інституціями розгорнули доволі активну та різнопланову роботу, 
спрямовану на збереження й розвиток національної самосвідомості 
українців, задоволення їхніх різноманітних потреб та розповсюдження 
українських справ серед майоритетного населення.  

Про деякі результати цієї роботи, характер та перспективи розвитку 
йшлося на звітно-виборних зборах УІЧР, які відбулися в травні 1999 р. В 
документах, прийнятих зборами, зокрема, наголошувалося: “1. УІЧР 
організовує заходи та методологічно розвиває діяльність на користь 
членської бази та чеського українства з метою, зокрема, збереження мовної, 
культурної та національної ідентичності українців та українців-русинів; 
2. УІЧР – серйозна партнерська установа для офіційних органів ЧP; 3. УІЧР 
розвиває структуру організованого життя українців та українців-русинів у 
ЧP; 4. УІЧР посередництвом своїх заступників висловлюється щодо 
вирішення проблематики національних меншин у ЧP; 5. УІЧР співпрацює з 
демократичними українськими установами світу – ЄКУ, СКУ, УВКР, з 
демократичними установами України, продовжує конкретну співпрацю з 
українськими громадами т.зв. східної діаспори й з організаціями 
автохтонного українства в Європі. УІЧР співпрацює з організаціями 
національних меншин ЧP, контактує з Об’єднанням чехів з Волині та їхніх 
друзів: 6. УІЧР та її Клуб української молоді підносять (різними заходами) 
культурно-просвітній рівень українців та українців-русинів різного статусу; 
7 Різними доступними шляхами підтримує УІЧР заходи, що сприяють 
підвищенню іміджу українства та України; 8. УІЧР підтримує коректні 
взаємини з українськими дипломатичними установами (цей факт не 
виключає висловлювання своїх позицій); 9. УІЧР коректно співпрацює з 
греко-католицькою та православною церквами; 10. УІЧР і надалі, в силу 
можливостей, організовує гуманітарну допомогу для України; 11. УІЧР і 
надалі партиципує на українському висиланні Чеського радіомовлення 

                                           
1 Хроніка громади // Пороги. – 1994. – № 2. – С. 2-3. 
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„РЕГІНА ПРАГА”, видає єдиний україномовний часопис у Чехії – 
квартальник „Пороги”; 12. УІЧР буде всіма доступними для неї шляхами 
впливати на членську базу та її посередництвом на українців та українців-
русинів ЧP щодо позицій під час наступного перепису населения”1. 

ОУЧР та УІЧР, діючи переважно в Празі і прагнучи розширити діапазон 
та географію своєї діяльності, розбудували декілька регіональних філій. Так, 
у вересні 1992 р. було засновано першу регіональну організацію ОУЧР для 
Північної Моравії та Сілезії з центром у м. Остраві, яку очолив голова її 
організаційного комітету В. Ваник2. РО ОУЧР, об’єднавши на своїй 
платформі українців Острави, Опави, Оломоуца, Крнова, Карвіна, Брунтала, 
Пржерова та Всетіна, стала основою їх громадського життя в Чеській 
Республіці. 

Місцева організація УІЧР у Зліні функціонує під керівництвом Василя 
Чинча з 28 травня 1997 р. Створені осередки української діаспори й в Усті-
над-Лабем (1997 р.) та Тепліце (2000 р.). Крім того, УІЧР у 1999 р. заснувала 
Клуб української молоді.  

У 1999 р. у зв’язку з бурхливими виступами в Україні прихильників 
відставки Президента України – Леоніда Кучми виникло нове об’єднання – 
Форум українців у Чеській Республіці3. Організація намагається формувати 
інформаційний простір українських мігрантів Чехії, видаючи тижневик 
“Український огляд” та створивши інтернет-проект ukraine.cz, який 
висвітлює основні питання щодо перебування українських громадян у ЧР. 

 Організація „Об’єднання українок в Чеській Республіці”, що згуртувала 
українське жіноцтво з метою розвитку та підтримки ідентичності 
національної меншини, розпочала свою діяльність у грудні 1998 р. 
Увійшовши до складу Світової федерації українських жіночих організацій 
(СФУЖО) у 1999 р., об’єднання взяло активну участь у науковому, 
культурному, навчально-просвітницькому і громадському житті української 
еміграції в Чехії. Проведення різноманітних заходів (Дня матері, 
Шевченківських свят, Різдвяно-Йорданських зустрічей) в інтересах спільної 
справи виховання дітей та молоді й збереження українських традицій, стали 
визначальними в діяльності цієї організації.  

Крім згаданих організацій, існує також “Чеська асоціація україністів”, 
заснована 10 січня 1991 р.4 Це переважно чеські перекладачі, вчителі, 
лінгвісти та студенти. Асоціація влаштовує лекції, дискусії та зустрічі з 
журналістами, науковцями й політичними діячами. 

У 2003 р. з ініціативи Ольги Мандової «Об’єднання українців і 
прихильників України» українські організації в Чеській Республіці 
розпочали процес об’єднання. Основою має стати Координаційна рада 
українських організацій у ЧР, до якої від кожної надається по два 
представники. Метою ради є: координація дій і заходів, інформаційний 
обмін, організація спільних акцій, об’єднання зусиль, спільна презентація 

                                           
1 Резолюція Звітно-виборних зборів УІЧР // Пороги. – 1999. – № 2. – С. 3-4. 
2 Ваник В. Добро для свого народу // Пороги. – 1993. – № 1-2. – С. 42-44. 
3 Хроніка громади // Пороги. – 2001. – № 2. – С. 2-4. 
4 Заіц Б. У чеському дзеркалі // Політика і час. – 1997. – № 4. – С. 51-53. 
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української меншини у переговорах з чеськими офіційними установами. 
Варто зазначити, що даний захід отримав схвальні відгуки від всіх офіційних 
і неофіційних українських організацій у Чехії. 

Події в Україні восени 2004 р. сколихнули українство Чехії й стали 
поштовхом до створення нових діаспорних осередків. Так, навесні 2005 р. у 
Брно було засновано організацію „Об’єднання українців у Чеській 
Республіці”. Її головою обрано Андрія Чорного, який брав активну участь у 
„помаранчевих” акціях солідарності з Майданом і представляв штаб Віктора 
Ющенка. Організація налічує близько тисячу членів (здебільшого молоді) і 
ставить за мету захищати інтереси українців та українських громадян у ЧР й 
допомагати їм. „Ми вирішили не втрачати між собою контакти після 
революції, – зазначив А. Чорний. – І надалі братимемо участь у громадсько-
політичному житті не лише Моравії, а й усієї країни”1. Голова ОУЧР 
висловив готовність підтримати Дні української культури й інші акції, які 
відбуватимуться в Празі, Плзні, Хомутові та інших чеських містах. 

Слід відзначити, що численні культурно-політичні та благодійно-
гуманітарні заходи, ініційовані українськими діаспорними організаціями, 
такими як ОУЧР (або ОУПУ – «Об’єднання українців та прихильників 
України»), УІЧР, „Об’єднання українок в Чеській Республіці”, завоювали 
значний авторитет серед різних кіл українського та чеського населення. 
Конференції, круглі столи, авторські виставки, вистави, вернісажі, фестивалі, 
благодійні концерти, літературно-художні композиції, дискотеки, дитячі 
шоу, цикл „Українські зустрічі”, традиційні акції „Український день”, 
„Маланчин вечір”, „Зустріч культур”, „Шевченківські дні”, відкриття 
меморіальних таблиць на пам’ять українських і російських емігрантів, 
панахиди на Ольшанському цвинтарі, допомогові кампанії й спортивні 
змагання стали також одними з основних напрямів реалізації культурно-
освітніх, мистецьких наукових контактів між Україною та Чеською 
Республікою.  

Добре відомим є український бал – Маланчин вечір, що відбувається 
щороку в січні. Щоразу нова й цікава програма збирає всіх прихильників 
української справи, незалежно від національності, віросповідання чи 
статусу. У 1995 р. Українська Ініціатива для цього свята підготувала для 
публіки (на 500 осіб) культурну програму, у якій виступили чеські артисти 
разом з чеською кантрі-капелою й українським музичним колективом 
„Чорна Рада” з Мюнхена2. Українська „Маланка” в 1999 р. зібрала велику 
кількість офіційних гостей з українського посольства в ЧР, представників 
місцевої влади й гостей з-за кордону, що засвідчило про позитивний 
розголос цього заходу серед української громадськості Європи.  

„Зустріч культур” – традиційний вечір національних меншин, які 
проживають на території Чеської Республіки. Засновником цієї акції 
виступила УІЧР. Інші українські організації також щороку беруть активну 
участь у цьому заході. Презентація культурної програми та національних 

                                           
1 Українська організація в Брні // Пороги. – 2005. – № 4. – С. 5. 
2 Хроніка громади // Пороги. – 1995. – № 3. – С. 2-6. 
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страв українськими колективами дає змогу всім бажаючим ширше 
ознайомитися з культурно-мистецьким надбанням українського народу.  

Не менш важливим для національного розвитку української громади та 
зміцнення українсько-чеських взаємин є відзначення Дня незалежності 
України в ЧР. Символічним стало відзначення десятої річниці від дня 
проголошення незалежності. У Празі 3 вересня 2001 р., у парку перед 
вокзалом Вршовіце, неподалік від вулиці Української, відбулося святкове 
висадження десяти дерев – „Київ”, „Ужгород”, „Дніпро”, „Канів”, 
„Хортиця”, „Львів”, „Дністер”, „Говерла”, „Харків”, „Черемош”1. Ці дерева 
стали символом не лише минулих десяти років незалежної України, а й 
надією на її подальше процвітання та вірою в майбутній розвиток всебічного 
співробітництва між обома державами. 

Останнім часом УІЧР зосередила свою діяльність на сприянні інтеграції 
представників четвертої еміграційної хвилі, зосередившись, зокрема, на 
їхніх дітях, які народилися або ж дуже маленькими приїхали в Чехію. Для 
них УІЧР розпочала декілька проектів, які фінансово підтримали Посольство 
України в ЧР, Міністерство культури, Міністерство шкільництва ЧР та мерія 
Праги. Найважливішими у цьому напрямі стали заходи „Впізнавай свою 
другу Батьківщину” та „Діти дітям”2. Перший з названих проектів – це 
ознайомлювальні подорожі для українських дітей, батьки яких з 
економічних причин або через погану орієнтацію в культурній та історичній 
спадщині Чехії не мають можливості забезпечити своїм дітям ефективну та 
безболісну інтеграцію до нового середовища. Інший – надає можливість 
дітям не лише вивчити рідну літературу, пісенний фольклор та українські 
національні традиції, а й презентувати все це перед чеськими дітьми у 
школах. Окрім цього, при УІЧР існують вечірні заняття у Рідній школі та 
курси українських танців для найменших українців. 

Разом з організаціями поляків, словаків, угорців, німців Українська 
ініціатива стала співзасновником Асоціації національних об’єднань (АНО) 
Чеської Республіки (зареєстрована Міністерством внутрішніх справ у жовтні 
1999 p.), покликаної в якості „інформаційного, дискусійного та 
координаційного осередку громадських спілок тих націй, що проживають в 
ЧP, піклуватися про збереження та розвиток культури її засад власної 
ідентичності, зокрема, мови, традицій та творчої спадщини, як засобів 
збагачення плюралістичного демократичного суспільства”3. Співпрацюючи з 
державними установами, АНО започаткувала активну діяльність по 
підготовці Закону про національні меншини ЧP. 

Невід’ємною складовою частиною життя української спільноти стала 
інформаційно-видавнича діяльність. В ЧР видаються українською мовою 
ілюстрований культурно-політичний квартальник ”Пороги” (УІЧР) з 
накладом 600 примірників та греко-католицький церковний вісник ”Єдиним 
серцем”, а також декілька бюлетенів ОУПУ, альманах ”Остравська 
Просвіта” та інформаційний тижневик “Український огляд”.  

                                           
1 10 річниця Незалежності України – УІЧР // Пороги. – 2001. – № 3. – С. 2. 
2 На теренах Чехії // Український форум. –17 травня. – 2004. – С. 3. 
3 Хроніка громади // Пороги. – 2000. – № 3. – С. 2-8. 
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Фінансова допомога уряду Чехії національним меншинам складала в 
1997 p. 25 млн. крон і поширювалася на 13 видань, у тому числі й українські. 
На хвилях радіо ”РЕГІНА ПРАГА” регулярно проводилися передачі для 
українців. Плідно працювали українські редакції на розміщених у Празі 
радіостанціях ”Свобода” та ”Вільна Європа”. Відродилося в нових умовах 
засноване ще 1928 p. видавництво ”Українсько-чеська книга”. Українські 
організації проводили також роботу по підготовці до друку українського 
некрополя в ЧP та українсько-чеського видання ”Кобзаря”. За допомогою 
уряду продовжували видаватися книжки про діячів української культури, 
науки, мистецтва, які внесли вагомий внесок у розвиток науки і культури 
Чехії. Серед них праці Беднаржової Т. ”Федір Стешко – педагог і теоретик 
музики” (Прага, 1999), Зелінського Б. ”Українська література в чеському 
контексті в 1965-1984 pp.” (Прага, 2000) тощо. 

Про дедалі більше зацікавлення українською тематикою свідчить і 
новостворена спеціальність – україністика в Масариковому університеті 
(Брно), університеті Палацького (Оломоуц) та інших ВНЗ. На 
філософському факультеті Карлового університету, де працювала спеціальна 
кафедра, запроваджувалися п’ятирічні магістерські та трирічні бакалаврські 
студії україністики1. В столиці Чехії функціонують українознавчі курси для 
дітей ”Рідна школа”, хор Св. Володимира та вокально-інструментальний 
гурт ”Ігніс”, що складаються з українців. Тут, а також у Карлових Варах при 
будинках культури діють національні гуртки мистецької самодіяльності.  

Осередками українського релігійного життя стали насамперед греко-
католицька церква Св. Климента, а також православні собори Кирила й 
Мефодія та Благовіщення Діви Марії в Празі.  

Отже, огляд основних українських громадських об’єднань у Чеській 
Республіці дає підстави стверджувати, що активна різнопланова діяльність 
організацій сприяє розвитку й підтримці національної свідомості, 
збереженню української культури, традицій, а також впливає на сучасні 
міждержавні культурно-освітні, наукові й мистецькі контакти між Україною 
та Чеською Республікою. 

Варто відзначити, що серед таких основних напрямів реалізації 
українсько-чеського співробітництва в сфері культури, освіти й науки, як 
взаємообмін між мистецькими та науковими установами, участь митців у 
спільних культурних акціях, міжнародних фестивалях, виставках, 
конференціях тощо – співпраця з українською діаспорою в ЧР займає 
важливе місце. Адже діяльність українських організацій спрямована не лише 
на презентацію чеській громадськості багатства української культурної 
спадщини, а й на утвердження позитивного іміджу Української держави в 
світі.  

 
 
 
 

                                           
1 В Масариковому університеті відкрито україністику // Пороги. – 1995. – № 1. – С. 8.  
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УКРАЇНСЬКА МОВА В СИСТЕМІ ОСВІТИ  

РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА 
 
У статті розглядається специфіка вивчення української мови в 

Республіці Молдова на сучасному етапі, аналізується основні фактори 
соціально-політичного, економічного й культурного плану, що впливають на 
функціонування української мови у всіх сферах життя країни.  

 
На початку третього тисячоліття українство доводить всьому світові, що 

воно є, самовіддано бореться за своє існування. Куди б не закинула доля 
українця, навіть у далекі Америку чи Канаду, чи близькі західноєвропейські 
країни, вони завжди брали з собою своє ім’я, ім’я своєї Батьківщини, рідну 
мову. Саме мова була й є важливим стимулом і важелем відродження 
української нації в нових регіонах.  

Економічні й політичні проблеми на різних етапах розвитку України 
були причиною добровільної чи вимушеної еміграції багатьох 
співвітчизників до інших країн світу, зокрема до Молдови. З різних причин і 
в різні часи відбувалося переселення українців у пошуках кращої долі; 
тривалий час окремі території України як колонії перебували в складі 
імперії, в складі інших сусідніх держав і українці опинилися поза межами 
загальноукраїнського, національно-духовного впливу рідної землі. 

Так, з XIV ст. українська Буковина була під владою Молдавського 
царства. Рівень культури держави-завойовниці був значно нижчим, ніж в 
Україні й українська культура мала змогу активно впливати на розвиток 
мови й культури Молдови. Особливий вплив відчувало молдавське 
письменство старої української актової мови, бо молдавани мали за писарів 
(канцлерів) людей українського походження з Буковини.  

Важливим чинником, що впливав на розвиток освіти у Молдові, була 
українська пісня і традиції побуту: хати, садки, квітники, хліборобські ниви, 
різні звичаї, одяг.  

Скрізь, де українці оселялися, вони молилися Богові рідною мовою. 
Церква ставала тим ядром, де відбувалася зустріч земляків, де об’єднувалися 
вони у спільних помислах і діях. Цю функцію найактивніше виконувала 
православна церква.  

Протягом довгого часу в етнічних українців Молдови залишаються 
національні традиції, зберігається духовність українців, мова, яка є 
втіленням народної мудрості, волі і свободи. Українці Молдови зберегли 
своє слово – цей найдорожчий скарб, врятували його від забуття та втрат, 
чому сприяли соціально-політичні та економічні умови української діаспори 
в Молдові.  

Історичні національні традиції, мова, культура – це найважливіший 
фактор, що об’єднували їх, носіїв  українського етносу. Надзвичайно 
складною була доля української мови бессарабських українців, на розвиток і 
функціонування якої впливали складні соціально-політичні умови.  
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Тому українська мова у Бессарабії не знаходила застосування ні на 
державному рівні, ні в громадських організаціях. Українці опинилися в 
духовній ізоляції, що стало причиною деукраїнізації частини мешканців 
цього регіону.  

Одним із найважливіших засобів збереження своєї мови є українські 
обряди, які є самодіяльним і дієвим фактором захисту мови, традиції, звичаїв 
українського народу, що передаються від покоління до покоління.  

Українці, які прибули до Молдови за радянських часів, вважають себе 
здебільшого росіянами, оскільки є носіями російської мови, що панувала й 
досі є другою державною мовою. Проте слід відзначити, що це не росіяни, 
бо в них інший менталітет, інший етнографічний національний характер, 
інша духовність і психологія мислення, тобто інший спосіб життя, що 
свідчить про їхні генетичні основи взагалі.  

Особливий вплив на формування мовної особистості в умовах діаспори 
мала родина, що зберігала й охороняла рідне слово як найдорожчу освіту.  

М.Слабошпицький наголошував на тому, що діаспора старанно 
виховувала своїх дітей з думою про Україну. То було специфічне виховання 
у чужомовному оточенні, але Україна була завжди для них незвичайним 
«дивом» у всесвіті1. Українська мова була об’єднувальним фактором усіх 
українців Молдови, бо для більшості з них була рідною, але під впливом 
румунської, зокрема російської мови була забута. Для значної частини 
українців це була споріднена мова, напівзабута, але ще функціонувала лише 
на побутовому рівні, в родинному оточенні. Українці, що поселилися вже 
давно, часом у третьому – четвертому поколінні вже втратили свою мову, 
для них вона як іноземна, але пам’ять предків повертає їх до рідних витоків, 
до мелодійної прекрасної української мови і вони з цікавістю і натхненням її 
вивчають.  

Все це ускладнює процес навчання на всіх рівнях освіти. Крім того, слід 
врахувати й важливі політичні фактори. Українська мова протягом багатьох 
століть перебувала під впливом державної політики Молдови. Значної 
шкоди розвиткові української мови в Молдові завдали русифікаторська 
політика царського, а потім радянського урядів. Дике свавілля жорстокої 
влади спричинило денаціоналізацію частини українського населення. 
Особливо нищівною була політика румунських господарів, зокрема у 
сільській місцевості. Така ситуація негативно впливала на розвиток та 
функціонування української мови в Молдові. Про це свідчать офіційні дані 
перепису 1959 року. Українську мову вважали рідною 86,3% українців 
Молдови, у 1970 році – 79,4%, у 1979 р. – 68,5% у 1989 р. – 61,6%. Ці дані 
свідчать про втрату українцями цієї держави почуття національної гідності, 
патріотизму. Вони втрачають риси етнічної самобутності, бо втрата мови є 
основною умовою і гарантом існування народу2.  

З проголошенням Акта про незалежність України у 1991 р. становище 
світового українства змінилося. Важливим посиленням уваги на державному 

                                           
1 Слабошпицький М. Україна і діаспора // Хроніка. – 2000. – Вип. 31, 32. 
2 Нікітченко А.І. Лінгводидактичні умови навчання української мови в загальноосвітніх 

закладах Республіки Молдови: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – К., 2004. 
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рівні до діаспори є включення до Конституції України 1996 р. спеціальної 
статті 12, де написано: «Україна дбає про задоволення національно-
культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами 
держави»1. Це дає змогу ширше і глибше налагоджувати зв’язки з 
українською діаспорою світу.  

З виходом України на шлях незалежності і демократизації суспільства 
зростає її міжнародний авторитет у світі, поновлюються й міцніють зв’язки 
представників української діаспори зі своєю історичною батьківщиною. 

Прикладом тісних стосунків України з Республікою Молдова є співпраця 
у галузях соціально-політичного, економічного й культурного життя, а 
також у галузі освіти, науки й культури наших держав.  

У нових умовах розвитку суверенних держав Європи, зокрема Молдови, 
відбуваються значні зміни. Це – демократичні перетворення, відродження 
національної свідомості, мови, культури, традицій. Відбувається 
реформування багатьох галузей народного господарства й освіти. Значно 
поліпшилася ситуація з вивченням та функціонуванням української мови в 
Республіці Молдова.  

На основі підписаної угоди між Україною і Молдовою здійснюється 
українізація на всіх рівнях освіти.  

Сьогодні викладання української мови у Молдові можна розглядати як 
новий лінгвометодичний напрям в освіті, науково-теоретичні засади якого 
розвиваються як на досягненнях світової науки, так і української.  

Уже на початку 90-х рр. XX ст. тут започатковано викладання 
української мови у всіх класах загальноосвітньої школи, де мешкають 
українці. Ініціатором цієї важливої справи стало Міністерство освіти й науки 
України та Республіки Молдова. Під їхнім керівництвом та безпосередньою 
участю була складена програма втілення в життя найважливіших документів 
щодо запровадження української мови у навчальних закладах різного рівня. 
Важливо наголосити на тому, що саме під керівництвом Міністерства освіти 
було організоване забезпечення навчально-методичною літературою з мови, 
літератури, історії та інших гуманітарних дисциплін української мовою 
майже всіх навчальних закладів.  

Систематична й цілеспрямована робота вчителів української мови 
забезпечила масове впровадження української мови, сприяла успішному 
оволодінню нею. Це досягається не лише умотивованим змістом посібників 
та підручників, а й науково обґрунтованою методикою, що спирається на 
досягнення українських та зарубіжних педагогів. Заслуга вчителів ще й у 
тому, що вони у своїй викладацькій діяльності враховують конкретну мовну 
ситуацію кожного регіону Молдови.  

З 1996 р. під керівництвом Міністерства освіти був започаткований новий 
єдиний Базовий національний проект (куррікулум), за яким планується й 
впроваджується в практику весь навчальний матеріал з усіх дисциплін, у 
тому числі й української мови. За значимістю – це національна програма 

                                           
1 Конституція України. – К., 1991. – С. 12. 
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освіти Молдови, яка є системою складних стосунків між суспільством, 
індивідом і освітянськими закладами.  

Куррікулум входить у систему шкільної освіти й політики. Він 
розробляється на основі концепції розвитку освіти в Республіці Молдова та 
Закону про освіту. Це національний освітній стандарт у широкому розумінні 
слова. Куррікулум у перекладі з латинської означає «біг», «шлях».У 
педагогічному значенні це слово означає процес вивчення будь-якої 
шкільної дисципліни. Поняття «куррікулум» включає процес учіння, 
викладання і представляє систему з багатьма компонентами: викладання, 
навчання, оцінювання знань.  

Куррікулум з української мови для перших – дванадцятих класів є одним 
із важливих і значущих компонентів національних реформ даної держави.  

Розробка матеріалів з української мови для кожного класу, школи чи 
ліцею вимагає уважного вивчення теоретичної бази, методів та принципів 
навчання, закладених у працях К.Ушинського, Я.Каменського, вітчизняних 
педагогів О.Біляєва, Г.Ващенка, А.Алексюка, В.Онищука та інших 
українських учених, учителів-практиків.  

Для розробки концепції навчальної діяльності використані наукові 
публікації з проблем навчання української мови в школах України та інших 
держав, де мешкають українці1. 

Важливо відзначити, що чинне законодавство Республіки Молдова надає 
право навчатися рідною мовою у дитячих садках, школах, ліцеях, а також 
вивчати мову як обов’язкову шкільну дисципліну з державною та 
російською мовами навчання.  

Конституція республіки Молдова, стаття 35 наголошує на тому, що 
держава гарантує право всіх громадян на вибір мови навчання у школі 
різного типу. Згідно з концепцією освіти зміст шкільних предметів в 
українських школах «Мова та література» читається українською мовою. З 
метою відображення особливостей культури, звичаїв, традицій українського 
народу до навчальних матеріалів з фаху додаються ще й такі компоненти: 
«музика», «історія», «праця», «образотворче мистецтво» тощо.  

Кращі вчителі української мови, випускники українських філологічних 
факультетів залучені до праці над комплексом основних посібників та 
підручників. Вони пропонують своє бачення методики навчання української 
мови, що відповідають тим умовам, меті і змістові предметів. Крім 
необхідних навчальних матеріалів, пропонуються найновіші методи 
викладання, розробляються критерії оцінювання знань, зміст тестів, 
поточних та підсумкових контролів за десятибальною системою.  

Однією з важливих проблем є моделювання уроків та цілих циклів, 
структурування різних форм позакласної роботи. Успішна організація 
навчального процесу сприяє розширенню меж функціонування української 
мови в Молдові. Про це свідчать такі дані: у 1992 р. у Молдові існувало 
лише 5 шкіл, де вивчали українську мову 576 учнів. У 2004 році вже 

                                           
1 Ажнюк Б.М. Національна ідентичність і мова в українській діаспорі // Сучасність. – 1999. 

– № 3. 
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українську мову вивчали у 45 школах, 7 ліцеях. Сьогодні українську мову 
вивчає 9301 учень. Фахову освіту з української мови здобувають студенти у 
Бельцькому державному університеті, де існує кафедра української мови та 
літератури. Сьогодні на відділенні української мови навчається 111 
студентів – майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл. У місті Ліпканах 
функціонує педагогічний коледж. Там навчається 264 студенти1. 

Освіта українською мовою починає функціонувати у дошкільних 
закладах, де виховуються діти до 5 років. Навчання проводиться виключно 
українською мовою. У початковій школі (1-4 класи) мовою навчання є рідна 
мова і державна молдавська. Якщо ж мовою навчання є молдавська мова, то 
українська мова вивчається як предмет (3 год на тиждень). 

У гімназіях навчальний процес може здійснюватися рідною мовою, а 
окремі предмети: історія, географія, праця, фізкультура можуть вивчатися 
державною мовою. Рідну українську мову та літературу вивчають з 
включенням відомостей  про культуру й традиції братнього молдавського 
народу.  

Українська мова в Молдові виконує функцію не лише навчальної 
дисципліни, а й важливого виховного фактора, що виховує почуття дружби й 
мирного співробітництва між народами. Цьому сприяє й тісна співпраця 
молдавських авторів підручників з української мови та літератури з 
українськими філологами, зокрема Києва, які є постійними рецензентами 
всіх їхніх навчальних посібників та підручників від п’ятого до дванадцятого 
класу.  

Ліцейна освіта, середня (9-12 класи) забезпечує учням українського 
походження хорошу теоретичну й практичну підготовку, необхідну для 
навчання у вищих навчальних закладах  України, куди вони за угодою 
Міністерства освіти Молдови та України мають право вступати.  

Результати вступних іспитів до вищих навчальних закладів України 
засвідчили високий рівень підготовки абітурієнтів з української мови та 
літератури. Іспити проводилися у Кишинівському університеті. Окремо 
складали учні, що вивчали українську мову й є носіями мови і ті, які не 
вивчали мови у школі, але володіють нею на побутовому рівні. Відповідно 
були складені тести двох рівнів. До 70% абітурієнтів добре справилися з 
поставленими завданнями з мови та літератури, що свідчить про високий 
рівень їхньої підготовки. Зокрема це стосується тих учнів, які вивчали 
українську мову у школі чи ліцеї, гімназії. 

Щодо тих учнів, які здобували освіту вдома, у родині, вони не мають 
відповідної підготовки і виявили слабші знання, оскільки не розуміють 
багатьох питань граматики, зокрема словотвору, добору відповідних форм 
слів, синонімів чи антонімів. Слабшими виявилися й знання з літератури, 
оскільки не читали творів українських класиків через їх відсутність у 
бібліотечних фондах багатьох шкіл.  

                                           
1 Нікітченко А.І. Лінгводидактичні умови навчання української мови в загальноосвітніх 

закладах Республіки Молдови: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – К., 2004. 
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Навчання дітей, які здобули знання в сім’ї, ускладнюються тим, що 
вчителям доводиться постійно боротися з русизмами, діалектними рисами, 
які є в кожній родині як своєрідні еталони вимови, характерні для певного 
регіону.  

Складність навчання української мови полягає ще й у тому, що на мову 
дітей українського походження має сильний вплив румунська й російська 
мови. Тому процес навчання тут необхідно проводити з урахуванням усіх 
цих факторів та індивідуальних потреб мешканців. Все це значною мірою 
залежить від самовизначення самих українців щодо їхньої етнічної 
належності. 

З цією метою готуються численні програми та навчальні посібники для 
слухачів різного контингенту і насамперед для школярів. Всі ці навчальні 
матеріали наповнені важливим країнознавчим матеріалом про культуру, 
кращі національні риси характеру, духовність.  

Основна тематика занять з мови добирається з метою зацікавити учнів 
країнознавчими, гуманітарними темами. Наприклад, визначення сутності 
людини, її місце в сім’ї, в мистецтві, суспільстві загалом. Не менш цікавою є 
тема Батьківщини, рідної мови і тощо. 

Відомий український діяч Канади Петро Саварин дав чітку 
характеристику процесу вивчення української мови на чужині та значення 
рідного слова. Про це він писав: «Українська мова – це ключ за семи 
замками замкненого сезаму української душі, чародійний талісман, вічне 
євшан-зілля, що запахом своїм не дозволяє нам забути рідної матері, з крови 
й кости якої проходимо. Зберегти повноцінну українську культуру в іншій 
мові – неможливо, а хто перестає живитися хлібом рідної мови, культури, 
традицій тощо – раніше чи пізніше – гине1. 

Важливе значення на розвиток мовлення учнів українською мовою в 
умовах діаспори мають і позалінгвістичні фактори, на які вказував професор 
Ю.Жлуктенко у своїй монографії «Українська мова на лінгвістичній карті 
Канади»2. Окрім кількісного показника, автор відносить до впливових 
факторів суцільне заселення емігрантів, їхнє соціально-політичне 
становище, тривалість проживання на одній і тій же території, культурно-
освітній рівень батьків. Не менш впливовим фактором є наявність власної 
преси рідною мовою, літератури, наявність різних навчальних закладів з 
викладанням рідною мовою, кіно, радіо, телепередач.  

Усе це потребує великої цілеспрямованої праці з боку Міністерства 
освіти, зокрема в плані підготовки вчителів-словесників, які б враховували 
всі ці фактори і навчилися перемагати всі перешкоди на шляху оволодіння 
українською мовою, норми літературної мови. З цією метою особлива увага 
приділяється підготовці та перепідготовці вчителів української мови. Так 
учителів початкових класів готує Ліпканський педагогічний коледж. Крім 
учителів молодших класів, тут здобувають освіту й вихователі українських 

                                           
1 Полковський В. Будівничий українського життя в Канаді // Західно-Канадський збірник. – 

Едмонтон, 1999. – 311 с. 
2 Жлуктенко Ю. Українська мова на лінгвістичній карті Канади. – К.: Наукова думка, 1990. 
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дитячих садків. Учителів старших класів готують у Бельцькому державному 
університеті, бо саме тут є кафедра української мови.  

Основними підручниками з української мови є праці українських 
лінгвістів: М.Я.Плющ, І.Р.Вихованця, А.П.Грищенка, М.І.Пентилюк, 
Л.В.Скуратівського, Т.П.Шелехової тощо.  

Значну допомогу у справі підготовки й перепідготовки вчителів 
української мови та літератури надає Україна. За останні роки в Україні 
підготовлено близько 120 учителів-словесників. Крім того, щорічно в 
Україні проходили підготовку 25 учителів української мови на курсах 
підвищення кваліфікації в Одесі. У Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка захищена дисертація з методики викладання 
української мови.  

Слід підкреслити, що велика титанічна праця вчителів української мови в 
Молдові підтримується й заохочується Міністерством освіти, яке виступає 
гарантом впровадження української мови у школах різних рівнів освіти.  

Зміст процесу підготовки педагогічних кадрів спрямовано на 
забезпечення методичної підготовки, необхідної для ефективного 
запровадження нового куррікулуму, підручників та посібників, нових 
підходів до оцінювання знань і методів навчання. Перед учителем стоїть 
велике завдання – створити умови для ефективного навчання й саморозвитку 
учня, який з об’єкта виховання та навчання стає рівноправним партнером. 
Він отримує ґрунтовні знання завдяки максимальній розумовій активності 
під час навчального процесу.  

Таким чином, процес навчання української мови в діаспорі здійснюється 
на основі загальнодидактичних принципів, які дещо переосмислюються в 
умовах Молдови, набувають нового змісту.  

Базою для розробки специфіки методики навчання є теоретичні засади 
праць вітчизняної методики, досягнень Академії педагогічних наук України, 
В.Скуратівського, Л.Варзацької, Н.Бондаренко, М.Пентилюк, С.Карамана та 
багатьох інших. Така методика має транспозиційно-корекційний характер. 
Лінгводидактичні основи цієї методики зорієнтовані на засвоєння 
лінгвістичних та етнокультурних знань і на їх основі планується формування 
комунікативних умінь і навичок українського мовлення.  

Отже, питаннями впровадження, розвитку й методики навчання 
української мови опікується Україна і цим забезпечує своє майбутнє, бо 
поки існуватиме український етнос, існуватиме Українська держава і, 
навпаки, чим сильнішою буде наша держава, тим більше гарантій для 
існування української діаспори.  
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УКРАЇНА ЯК СОЦІОПРИРОДНА ЦІЛІСНІСТЬ 

(роздуми над українознавчою монографією  
«Екологічне виховання, народне оздоровлення,  

традиційне харчування в українській  
концепції національного здоров'я»  

/ В.В. Сніжко, М.П. Кононенко, Є.В. Снєжко,  
І.І.Лавренчук, Л.Г. Отрошко, С.О. Новосад,  

О.А. Чешков, Г.І. Воронова. – К.: НДІУ, 2007. – 438 с.) 
 

У статті визначено предметні і тематичні аспекти психоетнічного 
природознавства як українознавчого та інноваційного напряму досліджень. 
Окреслено суттєві особливості цілісного й об'ємного сприйняття вченими-
українознавцями України як соціоприродної цілісності в просторі і часі. 

 
Ґенеза людства є складовою частиною загальної ґенези планети, зокрема 

біологічної еволюції від одноклітинних організмів до людських істот. Тому 
всі процеси, досліджені в природі, притаманні і людським суспільствам та 
кожному людському організмові. 

Процеси становлення людських спільнот на певній території та їхня 
подальша структуризація в етноси відбувалися під впливом конкретних 
географічних факторів, але були універсальними у виявленні ставлення 
людини до природи, до співіснування з іншими людськими індивідами. 

У становленні та в консолідації української етнічної спільноти 
важливими є дві взаємообумовлені особливості: ідентифікація представників 
автохтонного етносу на своїй території, зокрема у сприйнятті та звеличенні 
пам'яток природи й культури; самоідентифікація представників етносу, що 
виявляється у глибокому знанні історії власної країни, сприйнятті її 
національної державності та її символів: державного герба, прапора, гімну. 

Становлення та розвиток української нації та держави є глобальним у 
часі і просторі процесом. У геополітичному аспекті українська нація має 
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давні історичні традиції, що виявляють усі особливості географічного 
розташування її території й пов'язані, передусім, з боротьбою автохтонного 
етносу за незалежність із іноземними державними формаціями. 

Географічне розташування країни, особливості ландшафту і клімату, 
природні ресурси (корисні копалини, земельні простори) і гідрографічні 
об'єкти (річки й озера, узбережжя Чорного моря) від стародавніх часів були 
важливими чинниками формування традиції українського державотворення. 

Вивчення природних особливостей території України, матеріального й 
духовного життя автохтонного етносу відбувається на підставі певних 
законів, за якими необхідно здійснювати дослідження України й 
українського світу як єдиного цілісного об'єкта. 

В історико-теоретичних і методологічних працях П. Кононенка, 
Л. Токаря, Я. Калакури та інших представників українознавчої історіографії 
виділяються дві важливі групи законів цілісного наукового дослідження 
України та світоглядних традицій автохтонного етносу: закони розвитку 
України й українства (системність та цілісність розвитку і взаємодії всіх 
складників досліджуваного об'єкта; єдність природного й суспільного 
середовищ у формуванні національної ідеї як втілення історичної місії і долі 
нації; взаємообумовленість внутрішніх і зовнішніх чинників у формуванні 
ментальних рис і особливостей етнічної спільноти); закономірності розвитку 
українознавства як науки (єдність формування і періодизації українознавства 
й основних етапів розвитку українського етносу; комплексний характер 
українознавчих знань, які відтворюють Україну й український світ як 
цілісний об'єкт; інтеграція й диференціація знань у процесі пізнання України 
й самопізнання явищ українського світу). 

Провідним організаційним, методичним та просвітницьким центром 
становлення й розвитку українознавства як інтегративної науки і навчальної 
дисципліни є Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства 
освіти і науки України. Ця наукова установа розробляє теоретико-
методологічні засади розвитку української освіти й науки, координує 
діяльність вітчизняних та зарубіжних українознавчих центрів. 

Однією з важливих засад становлення й розвитку українознавства є 
науковий детермінізм, тобто виявлення та репрезентація вченими на рівні 
локального сприйняття розвитку конкретної людності і рівні глобального 
розуміння неподільності людства як єдиного суб'єкта історії, зв'язку явищ 
просторово-природного середовища Землі і загальнолюдської цивілізації. 
Основною особливістю його інтеграційного характеру є визначення 
території України та її людності як спільного предмета й об'єкта 
дослідження, що виявляється у взаємозв'язку процесів природного довкілля і 
тенденцій та подій, які характеризують розвиток людської спільноти. 

Українознавча наука на початку XXI ст. є об'єктивним, універсальним та 
морально-етичним чинником утвердження цілісності людства як 
універсального феномену планетарного простору і розмаїття неповторних 
культурних здобутків етнічних та національних спільнот. Представники цієї 
науки в своїх дослідженнях охоплюють як явища природи і культури, так і 
світоглядні традиції суспільства та державотворення людності України. 
Вони звертають увагу насамперед на географічні та культурні явища, які 
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впливали на формування ментальності людей на цій території та на 
вироблення змісту й сутності їх суспільного буття. 

Слід зазначити, що проблема пізнання взаємозв'язку природних явищ і 
політичних процесів у становленні української державності є визначальною 
в науково-дослідній роботі вчених-українознавців, які прагнуть зробити в 
нинішній час вагомий внесок у формування національно-державницької 
свідомості українського суспільства. 

Вчені визначають українознавство наукою про Україну як феномен 
історичного розвитку, взаємопоєднаними складовими якої є природне й 
геополітичне її розташування, генетичні особливості й специфіка 
менталітету етносу. В означеному контексті вони розглядають сутність 
етнічної спільноти з позиції її геокультурної варіативності або природно-
соціального різноманіття, сформованого в умовах перебування певних 
українських територій у складі інших держав або у контактних стосунках з 
іншими етносами. 

У процесі українознавчого пізнання й наукового осмислення будь-якого 
явища, події і факту відбувається синтез та систематизація знань за 
концептуальними центрами, що необхідно для характеристики впливу 
природного довкілля на формування соціальних і культурних традицій 
людності України. 

Одним з найголовніших концентрів є «Україна – природа», в основі якого 
лежить дослідження джерел виникнення та розвитку українського етносу, 
геопсихічних і геополітичних особливостей творення ним власного 
соціокультурного середовища, самоусвідомлення себе державницькою 
нацією. 

Українознавство як комплексна система знань про Україну та українство 
має власну історію (як і кожен його концентр) та аспект пізнання й 
дослідження. Така структуризація дає змогу виявити комплекс знань і 
досвіду адаптації людності України до навколишніх умов клімату і 
території. 

У сучасній українознавчій літературі доробок Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України є досить вагомим у систематизації 
наукових знань про Україну та український етнос. Саме в цій науковій 
інституції завдяки зусиллям відомих вітчизняних вчених П. Кононенка, 
В. Барана, В. Крисаченка, Я. Калакури, В. Сніжка, Л. Токаря, Т. Кононенка, 
О. Ярошинського, Ю. Фігурного, С. Єрмоленко, С. Наливайка тощо були 
розроблені концепційні засади українознавства як науки та навчальної 
дисципліни, дано його обґрунтування як системи наукових інтегративних 
знань про Україну, українську націю і світове українство, як цілісність і 
геополітичну реальність. Цілісність та інтегративність наукових досліджень 
вони вважають найголовнішою передумовою розширення і поглиблення 
проблемних сфер українознавства у соціально-побутовому та політичному 
вимірах суспільного життя. 

З'ясовуючи загальну суть українознавства вчені у своїх працях 
стверджують, що українознавство як сфера певних знань, як сам напрям 
наукового пошуку має багатотисячолітню традицію розвитку, котра, 
зрештою, і спричинила постання українознавства як повноцінної науки. 
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Проте як наука, українознавство потребує подальших досліджень, 
поглиблення й розширення масштабів і сфер розвитку. Тому розробка 
проблеми поєднання території і населення, осмислення ролі географічного 
розташування української території та її природних ресурсів у історичній 
долі автохтонної спільноти розширює його масштабність як науки та 
навчальної дисципліни. 

Однією з всеосяжних, непересічних та позначених змістово-образною 
виразністю праць у царині українознавства є монографія «Екологічне 
виховання, народне оздоровлення, традиційне харчування в українській 
концепції національного здоров'я», яка надає в науковий обіг конкретний 
теоретичний і фактологічний матеріал для обґрунтування психоетнічного 
природознавства як науково-дослідного напряму українознавства. 

Автори цієї праці на підставі сучасних досягнень соціальної та 
культурної антропології визначають змістовні особливості становлення 
людини як феноменального явища на планетарному просторі Землі, так і 
конкретні особливості виникнення України як соціоприродної цілісності. 
Тому вони розглядають планету Земля й Україну як її складову 
територіальну частину, як просторові суб'єкти, одним з об'єктів впливу яких 
є людина. 

Теоретичне і практичне значення матеріалів цієї монографії полягає в 
тому, що вони можуть сприяти відродженню традиції природознавчої думки 
в українознавстві, а також його становленню як суспільно-значимої 
державотворчої сфери досліджень. Матеріали монографії можуть бути 
використані в навчальному процесі при підготовці курсів навчальних 
дисциплін для студентів та аспірантів за спеціальностями: українознавство, 
філософія, політологія, міжнародні відносини. 

Сутність ідейного змісту цього наукового збірника полягає у виявленні 
закономірностей формування уявлень про Україну як геополітичну 
реальність в історичній ретроспективі та в нинішній час через інтеграцію 
знань та цілісного й системного подання матеріалу з таких проблемних 
питань: значення історичної місії українства в розвитку світової цивілізації; 
соціальні та  політичні чинники формування українського етносу, 
трансформації його в націю, творення його традицій державотворення; 
вплив географічних факторів на внутрішню політику Української держави та 
її відносини з іншими державами; розробка наукових засад та різноманітних 
моделей двохсторонніх і багатосторонніх відносин Української держави з 
регіональними і міжнародними організаціями. 

Автори монографії у наукових статтях звертають увагу на проблему 
впливу духовних основ, сформованих у глибинах історії українського етносу 
на сучасні процеси державотворення, описують особливості впливу 
природних і генетичних чинників на соціально-культурне життя етнічних 
спільнот та націй. 

За формою і змістом у монографії новітні досягнення наукової думки в 
дослідженні природознавчого аспекту в українознавстві, структуровані в 
таких емпіричних блоках: 
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розробка теоретико-методологічних засад дослідження особливостей 
української нації та її природо-культурного комплексу довкілля як цілісного 
й унікального геопсихічного феномену світової цивілізації; 

узагальнення та аналіз здобутків і результатів наукових досліджень, 
зокрема у сферах етнології, етнічної психології, геополітики, що стосуються 
формування естетичних уподобань і поведінкових пріоритетів автохтонного 
етносу, а також його державотворчих геополітичних структур; 

виявлення еколого-адаптаційних особливостей взаємовідносин людини й 
природи на конкретній території і в масштабі планети; 

обґрунтування духовних та світоглядних підвалин єдності природи –
соціуму – людини як найуніверсальнішої форми буття й свідомості. 

У трактуванні сутнісних аспектів впливу унікального біогеографічного і 
кліматичного комплексу на становлення етнічної спільноти на українській 
території, формування моделі її державницького світорозуміння, ця науково-
дослідна робота є надзвичайно важливою для утвердження українознавства 
як галузі освітньо-дослідницького комплексу наук в Україні. Автори 
монографії, виходячи з концепції «осмислення терену» Валерія Сніжка, 
розглядають узагальнені ними знання про основні закономірності ґенези 
природи, виникнення певних типів людності і формування засад їхньої 
життєдіяльності, як теоретико-емпіричну основу психоетнічного 
природознавства. 

Суть цієї концепції полягає в тому, що її розробник В. Сніжко розглядає 
два етапи генези української національної спільноти як соціально-природної 
структури. Вчений вважає, що на початковому етапі відбувається 
становлення етносу як географічно-психічної структури з оригінальними 
соціокультурними особливостями, а згодом формування на її основі нації як 
географічно-політичної структури, що поєднує людей навколо певних 
символів, пріоритетної мови і домінуючої господарської системи. 

Ґрунтуючись на теоретичних і практичних висновках авторів, доцільно 
визначити такі актуальні теми цього напряму: 

процеси адаптативної ґенези людства, біологічної і культурної еволюції 
людності на території України; 

кліматичні і природні умови соціоприродного середовища виникнення 
українського етносу як автохтонного і державотворчого; 

ідейні і культурні надбання титульного етносу, як основа формування й 
утвердження нації; 

векторні природно-просторові орієнтації українських державницьких 
структур і географічно-політичні орієнтири нинішньої держави. 

Розробка тем цього принципово нового – інноваційного, українознавчого 
напряму досліджень є важливою для вирішення таких освітньо-виховних 
проблем українського суспільства: 

формування в молодого покоління людей особистісної екологічної 
культури й еколого-патріотичного мислення; 

формування знань і навичок стосовно збереження національного і 
світового соціоприродного довкілля; 

виховання громадянської відповідальності за нинішній стан вітчизняного 
соціоприродного довкілля і простору Землі. 
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Отже, психоетнічне природознавство як українознавчий напрям 
обґрунтовує роль впливу факторів природного комплексу території України 
на життєдіяльність суспільства й окремої особи. Для представників цього 
напряму, які працюють у контексті концентру «Україна – природа», цілісне 
сприйняття України – це об'ємне бачення природного психологічно-
теренового «образу» України як соціоприродної цілісності й геополітичної 
реальності, що поєднує в конкретному просторі і в минулому, сучасному і 
майбутньому часових вимірах природу – культуру – мову – етнос – націю – 
державу, а також усі інші явища, які визначають єдність унікальної 
української людності з навколишнім довкіллям. 
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