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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Історія України має багато прикладів, які засвідчують прагнення 

українського народу до розбудови міцної державності та суверенності нації. 

Втім, окремі економічні, політичні, суспільні та інші чинники стають 

назаваді їх успішної реалізації та мають суттєвий історико-логічний вплив  

на сьогоденні реформи системи публічного управління, зокрема обрані 

вектори євроінтеграції, децентралізації, антикорупційності, справедливого 

судочинства та інші.  

Засади антикризового публічного управління національною економікою 

вже понад 10 років є ключовою дослідницькою темою кафедри національної 

економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». В рамках розробки та 

обговорення цієї проблематики було організовано ряд наукових заходів, 

зокрема міжнародних науково-практичних конференцій та круглих столів, 

методичних семінарів, студентських конференцій, дебатів та конкурсів.  

У 2019 році започатковано проведення заходів, спрямованих на 

актуалізацію проблем реформування публічного управління в Україні серед 

покоління тінейджерів, зокрема Всеукраїнської олімпіади з історії України з 

провідною ідеєю «Державотворення та самоврядування в історії України» та 

Всеукраїнського учнівського конкурсу наукових есе «Публічне управління в 

історії української держави».  

В цій збірці подані результати досліджень учасників Всеукраїнського 

учнівського конкурсу наукових есе «Публічне управління в історії української 

держави», проведеного 16 травня 2020 року кафедрою національної 

економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» на відзначення Дня науки 

та в рамках професійної орієнтації на отримання вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».  

Всеукраїнський учнівський конкурс наукових есе «Публічне управління 

в історії української держави» проводився вдруге та охопив вже понад 200 

учасників – учнів старших класів закладів повної загальної середньої освіти з 

різних регіонів України. Мета конкурсу  підтримати розвиток талановитої 

учнівської молоді, здатної здійснювати дослідження, критичний аналіз та 

творчий пошук в царині вирішення проблем розбудови української держави. 

Тематика представлених на конкурсі наукових есе присвячена 

висвітленню проблем публічного управління в історії української держави та 

узгоджується зі змістом освітньої програми за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» є досить 

молодою в Україні, запровадженою в рамках освітніх реформ у 2017 році. Втім, 

кафедра національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський 
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національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» має значний 

досвід підготовки фахівців для системи державного управління, який 

здійснювався раніше в рамках спеціальності «Менеджмент». Тому діюча 

сьогодні освітня програма «Публічне управління та адміністрування» втілює 

найкращий досвід багаторічної співпраці кафедри та державних інституцій. Її 

структура відповідає усім новітнім освітнім стандартам спеціалізованого 

академічного навчання. 

Бакалаврський рівень програми спроєктований для здобуття 

універсальної вищої освіти в сфері публічного управління з орієнтацією на 

економічний профіль. Магістерська програма доповнює набуту кваліфікацію 

практикою індивідуальних управлінських розробок та гарантує майбутнє 

професійне зростання. 

Для кого цікава та кому необхідна професія у сфері публічного 

управління? Із досягненням повноліття кожен з нас стає повноправним 

учасником системи публічного управління, адже усі ми маємо право голосу 

та під час президентських чи парламентських виборів робимо свій вибір 

щодо майбутнього країни. Втім, кожній країні, а особливо Україні, яка 

намагається вийти з кризи та забезпечити гідне життя своїм громадянам, 

вкрай необхідні фахівці, які вміють приймати аргументовані рішення щодо 

необхідних соціальних та економічних реформ, які вміють їх втілювати та 

координувати їх реалізацію. Саме на опанування майстерності 

обґрунтовувати управлінські заходи, спрямовані на розвиток економіки 

країни, покроково їх втілювати та оцінювати їх наслідки спрямована 

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».  

Сучасна система публічного управління, як в Україні так і за кордоном, 

має високу потребу у таких фахівцях. Саме така професія буде цікавою тих, 

хто хоче не лише розуміти економічні, соціальні фінансові  процеси в країні, 

але і вміти критично осмислювати зміни у публічному секторі та розробляти 

ефективні управлінські рішення на рівні всієї країни чи окремої громади 

(міста). Попит на фахівців з публічного управління сьогодні формують як 

органи публічної влади (міністерства, відомства чи місцеві адміністрації), так 

і національні корпорації, міжнародні організації (Світовий банк, ООН), 

громадські організації та інші інституції. 

Автори есе та наукові редактори збірки «Публічне управління в історії 

української держави: погляд молодого покоління» сподіваються на те, що її 

видання матиме відгук в середовищі дослідників історичних передумов 

економічних проблем публічного управління та практиків публічного 

управління, а також стимулюватиме нові наукові дослідження. 
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СОБОРНІСТЬ ЯК ВТІЛЕНА МРІЯ  

НА ШЛЯХУ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Слава української землі 

Обертається навколо світу…. 

Бережемо корені свої – 

Од початку, із літа у літо! 

Радість від єднання (це не мрії?) 

Надає нам сили і надії! 

І соборність, що народ зустрів 

Сонцем, яке вирвалось з грудей, – 

Та надія, що є тільки міф, 

Скрізь жевріє у серцях людей!... 

Софія Шутенко  

 

Соборність – це міф? Соборність – це правда? Соборність – це наша 

реальність! Стверджувати цю думку у мене є багато причин, але всі вони 

об’єднані єдиною метою – бути разом з усією країною, чути серцебиття свого 

народу, бути у злагоді із самим собою. Досягнення цього можливо за умови 

щоденного розуміння спільної історії українського народу – спільного шляху 

до багатобарвного сьогодення. Зрозуміло, що в основі ідеї соборності 

українських земель лежить проблема єдності українців Сходу i Заходу. Тож 

постає питання – ця єдність штучна чи справжня, міфічна чи втілена у життя? 

Адже будь-який міф відрізняється від казки тим, що претендує на 

здійсненність усіх подій, на те, що це дійсно колись відбувалося. Рішенням 

цього історичного питання може бути спогад про спільне минуле для всіх нас – 

сучасних українців. 

Тендітна і ніжна, вишукана і вразлива Україна народжувалась важко і 

довго. За її дитинства вона зазнала багато лиха – Середньовіччя не уберегло її 

ані від князівських чвар, ані від поділу між іншими країнами, ані від 

кривавих набігів численних ворогів-кочівників. І тільки спостережлива 

Оранта своїм врівноваженим поглядом допомагала та спрямовувала дії своїх 

заблудлих синів… 

Проте справжньою бунтаркою постала Україна в часи своєї юності: 

розпочавши життя на степових просторах Запорізької Січі, вона швидко 
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зустрілася із заздрістю та ненавистю ворогів та колишніх союзників, тому 

хвилею повстань прокотилася по власних вулицях, доводячи цим, що 

нездоланність та волелюбність, чисті помисли і добрі справи є її другим 

ім’ям.  

Молода Україна вийшла на європейську арену вільним козацтвом. Але 

козаччина стала для країни героїчною та водночас трагічною сторінкою її 

історії. Героїчні походи та утворення власної держави, роздоріжжя «Росія – 

Польща – Швеція» та численні ліквідації, філософія Г. Сковороди та барокові 

дива Й. Пінзеля – все це загартовувало волю і характер молодої країни, 

вимальовувало її подальшу мету і прагнення. І тільки нездоланна постать 

Богдана Хмельницького своїми мудрими порадами та життєвими 

настановами як янгол-охоронець завжди була поряд… Може тому, попри 

імперський тягар, жила і виростала Україна – з перших фабрик і пароплавів, 

нових міст і маніфестів, під пильним поглядом Тараса Шевченка, під 

спостережливими думками Михайла Грушевського.  

Але не знала ще тоді молода, неосвічена дівчина, якою гіркою бідою 

ляже на її тендітні плечі чорний тягар обох війн. Янголи смерті будуть літати 

над її головою, залізні сльози снарядів виточать рани на її серці, спекотні печі 

Голокосту спалять її душу… Однак вистояла, переболіла, перемогла!... У нову 

епоху – у свою зрілість – вступила Україна впевненою в собі, досвідченою, 

успішною жінкою. А хіба могло бути інакше? Адже вона – донька Богдана і 

Тараса, тому не вмирає, не слабшає, а тільки набирається сил і досвіду, щоб із 

надійним багажем знань йти у своє майбуття!  

Дивлячись на цей життєпис, розумієш, що українці Заходу і Сходу 

пережили багато спільних подій, тому політичну соборність 1919 року можна 

вважати документальним закріпленням духовної соборності, до якої завжди 

прагнув наш народ. Далеке й омріяне 22 січня 1919 року, коли відбулося 

«справжнє», «природне» возз’єднання України» [5], проголосило: «Іменем 

Української Народної Республіки Директорія оповіщає народ Український 

про велику подію в історії землі нашої української… Українська Національна 

Рада Західної Української Народної Республіки … урочисто проголосила 

злуку Західної Української Народної Республіки з Наддніпрянською 

Народною Республікою – в одноцільну, суверенну Народну Республіку… 

Однині воєдино зливаються століттям відірвані одна від одної частини єдиної 

України…» [3]. Коли ж постала в українства ідея соборності? Мабуть, ще 

тоді, коли почався перший, академічний, етап національного відродження, 

коли пробуджувався інтерес до народної творчості, збиралися і публікувалися 

народні пісні, казки, легенди, вивчалася народна мова. Вже тоді М. 

Грушевський казав про єдність культурних, духовних та історичних процесів 

на українських землях. «Грушевський сконструював схему, яка поєднувала 

історію різних українських земель вiд найдавніших часів i тим самим 

дозволила ствердити єдність усієї української нації у просторі i часі» [2]. Ідеї 

самостійності i соборності намагався поєднати у своїй праці «Україна 
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irredenta» i Ю. Бачинський [1], обґрунтовуючи її необхідністю звільнення від 

імперського ярма, вільного і незалежного розвитку України. На соборницьких 

позиціях стояв М. Міхновський, який писав у «Самостійній Україні»: 

«...Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна вiд Карпатiв аж по 

Кавказ» [4]. «Інтегральний» націоналізм Дмитра Донцова стверджував, що 

нація – це абсолютна цінність, а досягнення незалежності України – найвища 

мета. З іншого боку на ідею соборності дивився В. Липинський, стверджуючи 

тезу про територіальний патріотизм. У «Листах до братів-хліборобів» В. 

Липинський писав: «Нам треба сотворити Україну, а не перебувати в 

контемпляції якоїсь соціологічної мудрості…Ми повинні пам’ятати, що ми 

хочемо сотворити Україну…Тільки український хліборобський клас, 

об’єднаний владою українського Гетьмана-Монарха, може збудувати 

Українську Державу» [6]. Як бачимо, більшість відомих діячів розуміли 

соборність як своєрідний трамплін для досягнення Україною своєї 

незалежності. І ця ідея втілилася у життя 1991 року, коли наша країна здобула 

самостійність. Виходить, що соборність – це міф, адже саме міф претендує на 

те, що все сказане в ньому є правда. Але де ж криється та частка вигадки, яка 

неодмінно є у будь-якому міфі? Можливо, вигадкою є події сьогодення – 

події, коли з примарних причини українці вирішили роз’єднатися. І мало хто 

вже пам’ятає, з чого все почалося, так само, як мало хто може сказати, чим 

усе завершиться. Кажуть, в історії людства все повертається. Дійсно, колись 

жили наші предки в єдиній Київській Русі; потім – «розібрані» по інших 

державах; потім знову завирувала ідея єднання; XXI століття повернулося до 

розбрату і міжусобиць. Хто знає, можливо пролунає серед українців ідея 

миру і злагоди, братерства і єднання. Тому що соборність – це поняття не 

тільки географічне, воно має значно глибший i складніший зміст. Адже i 

сьогодні, за умов державності, поза межами України залишаються у складі 

кожної iз сусiднiх держав українські етнiчнi території. А поки 

 

І соборність, що народ зустрів 

Сонцем, яке вирвалось з грудей, – 

Це надія, що плекає мир, 

Й скрізь жевріє у серцях людей!... 
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ГІБРИДНА ВІЙНА УКРАЇНИ З РОСІЄЮ:  

ПОМИЛКИ УКРАЇНСЬКОГО УПРАВЛІННЯ  

ЧИ ПРОІМПЕРСЬКА ПОЛІТИКА КРЕМЛЯ? 

 

Перехід до постіндустріального суспільства, бурхливий розвиток 

інновацій та ринкової економіки, поглиблення процесів інтеграції, 

загострення продовольчої та екологічної проблем суттєво вплинули на зміну 

ролі держави в управлінні суспільними процесами. З кожним роком зростає 

відповідальність держави щодо забезпечення функціонування національної 

економіки вкрай важливими необхідними енергетичними ресурсами, 

товарами споживання та послугами, подолання екологічних та техногенних 

загроз, соціального захисту та зростання добробуту населення. 

Україна сьогодні знаходиться в надскладному становищі, бо вимушена 

паралельно вирішувати, окрім вище зазначених проблем, ще й питання 

ведення війни по захисту територіальної цілісності, боротьби з корупцією, 

формуванню ефективних інститутів державності. Україна шість років 

знаходиться в стані війни, тому основним пріоритетом використання 

потенціалу публічного управління виступає зміцнення обороноздатності 

країни та формування силових структур для захисту державного устрою, що 

є функціями, які держава повинна виконувати в першу чергу. 

Представлене дослідження спрямовано на визначення того, що є 

вирішальним у ситуації, яка склалася сьогодні на Сході України, помилки в 

діях української влади чи проімперська політика Кремля. 

Головні ідеї та мотиви захвату України, стратегічний план РФ 

Значна зміна звичайного розуміння війни є причиною унікальності 

ситуації, це перший масштабний прояв гібридної війни. Військові дії – не 

основа конфлікту, в пріоритеті стратегічне руйнування інфраструктури та 

структури управління зсередини, придушення волі до опору, з метою 

підпорядкування своєму контролю при формальному збереженні 

незалежності жертви агресії.  

Історично склалося, що можливість зростання впливу Російської 

Федерації здійсненна тільки з опорою контролю над Україною, це також 

підтверджується невигідністю або фактичною неможливістю завоювання 

Росією інших країн, через економічне партнерство або високу ймовірність 
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союзництва жертви з США або Китаєм. Стратегічний план про захоплення 

українських земель вівся Кремлем, детально вивчаючи слабкі сторони 

України, зокрема відсутність впливових союзників, як наслідок невміння 

вести вигідну зовнішню політику і низького авторитету, дефолт в країні, 

мінливість і нечіткість внутрішньої політики, постійна необхідність реформ, 

нездатність завдати сильний удар у відповідь через складний стан збройних 

сил: нечисленність армії, мала кількість військової техніки й зброї. Початок 

активних дій під час політичної кризи України – явний показник чіткості та 

продуманості стратегії Кремля.  

Обман і маніпуляції – важливі складові плану російської влади. 

Російська Федерація всіма силами намагалася показати свою моральну і 

психологічну незацікавленість Україною і заперечувала власне втручання, 

вторгнення на нашу територію. Подібна тактика раніше простежувалася в 

позиції наркома закордонних справ СРСР В’ячеслава Молотова, яка полягала 

в повному запереченні причетності СРСР в агресії проти Фінляндії 1939-1940 

років, що свідчить про наслідування й аналіз стратегій Радянського Союзу. 

Значний вплив Росії на світовому рівні саме в цей час, про що неодноразово 

згадував і президент Російської Федерації, підтверджують можливе 

запозичення цього ходу. Створення «русского мира» – одна зі спроб 

маніпуляції та відкритої пропаганди. Побудова поглядів схожа з позицією 

гітлерівської Німеччини, яка також обґрунтовувала територіальну експансію 

проти сусідніх країн, посилаючись на наявність там культурно спорідненої 

спадщини. «Границы русского языка – границы России» та інші подібні тези 

«русского мира» є підтвердженням спроби світового нав’язування власної 

ідеології ефективними жорстокими способами Гітлера. Ці факти говорять про 

детальну аналітику Росії подій минулого. План дій створювався на основі 

застосування найпродуктивніших методів маніпуляції з метою світового 

впливу [1]. 

Перші кроки РФ до знищення України 

Важлива частина сценарію Кремля по захопленню нашої країни – 

зменшення авторитету України. Одразу після отримання незалежності Росія 

була сконцентрована на зовнішній політиці. Завдяки наявності великої 

кількості природних ресурсів та експорту, Російська Федерація швидко 

отримала економічних союзників та вплив на значну кількість країн Євразії. 

Психологічний тиск та пропаганда власного ідеалізму велись за допомогою 

інформаційного впливу через ЗМІ та телебачення Російської Федерації. 

Міжнародний канал зі студіями у Вашингтоні й Лондоні, «Russia today» – 

основна платформа цілодобового нав’язування ідей та лозунгів Росії. 

Фінансування телеканалу збільшується разом із рейтингами, відбувається 

виділення сотень мільярдів доларів на рік, незалежно від стану бюджету 

Російської Федерації. На території країни-агресора характерні постійне 

формування російському суспільству негативного образу нашої держави, 

дипломатичні заяви російських представників на різних рівнях, що дозволяє 
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ставити під сумнів позицію України на міжнародній арені, а також 

постачання зброї й військової техніки для допомоги нашій державі. 

Відсутність іміджу України пов’язана з проблемами зовнішньої політики. 

Можливості для позитивних змін та реалізації унікального потенціалу були 

упущені неодноразово, не відбувалося значного реформування українських 

суспільних й економічних відносин. Негативний образ представників нашої 

держави за межею країни склався внаслідок боротьби проти нього саме 

представників діаспори, а не влади. Традиційна помилка нашого управління – 

верх ідеалізму у випадках, коли треба було діяти прагматично, а не навпаки. 

Наша країна потрапила в політичну тінь впливової Росії. Після 18 століття 

довгий час Україна не фігурувала на ментальній карті континенту, про її 

існування фактично забули. Зараз на Заході багатьох українських інтелектуалів 

сприймають, як російських. На відсутність образу нашої країни за кордоном 

також вплинув перепис історії Росією, країна-агресор створила ілюзію 

особистої багатої культурної спадщини за рахунок надбань українців. Майже 

неможливо знищити вкорінене ментальне сприйняття українського народу як 

частини російського. Обрання президентом Януковича дозволило припускати 

те, що основний вектор зовнішньої політики Києва стане російським. А 

російсько-українські «газові війни» 2007–2012 років остаточно підірвали довіру 

ЄС до України, як до стратегічного партнера.  

Через падіння іміджу нашої держави та погані міжнародні відносини, 

на розвиток ситуації в Україні Захід, особливо США, дивились через призму 

свого сприйняття Росії як визнаного лідера пострадянського простору в 90–х 

роках. Пасивна реакція на окупацію Криму – яскравий приклад, наскільки 

продуктивним був цей довголітній хід Кремля. Спочатку більшість країн 

світу не визнавала військове втручання Росії на території Донбасу, а відсоток 

можливої допомоги Україні від інших країн був майже нульовим. Наявність 

нерегульованих конфліктів – причина, за якою вступ України до Євросоюзу 

та НАТО неможливі.  

Початок активних руйнівних дій з боку Росії 

1 березня 2014 року – початок масштабних проросійських мітингів на 

сході та півдні України. Росіяни намагалися підняти над будівлями обласних 

державних адміністрацій прапори своєї країни, з лозунгами “Путин – наш 

президент”. Партія регіонів та КПУ активно підтримали цю акцію [2]. 

У березні 2014 року відбулися спроби проголосити Донецьку (7 квітня) 

та Луганську (28 квітня) народні республіки. Сепаратистський рух у Харкові 

придушили правоохоронні органи України. Почалися спроби створення 

“Новоросії” на півдні й сході України. 12 квітня – захоплення районного 

відділу міліції у Слов’янську, Краматорську та Артемівську. У кінці квітня 

сепаратисти контролювали половину території та населення Донбасу. 18 

квітня – прапори Росії демонстративно замінюють на прапори 

самопроголошених ЛНР і ДНР. 11 травня 2014 року – проведення 

псевдореферендумів, на яких підтримано незалежність “республік”. 
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13 квітня 2014 року – уряд України оголосив початок антитерористичної 

операції (АТО) на Донбасі. 17 травня – Генеральною прокуратурою ДНР і 

ЛНР визнані терористичними організаціями. Кінець червня цього ж року – 

початок повномасштабних бойових дій [3]. 

Порівняння української та російської армії станом на 2014 рік, 

початок війни 

Українська армія на світовому рівні була досить потужною навіть під 

час початку війни, але у порівнянні з російською (вона займає друге місце в 

світі по кількості військових та техніки) ми були буквально безсилі. Більша 

частина техніки та солдатів РФ були спрямовані на українські землі [4]. 
 

Військові 

Україна Росія 

160 000 
(резерв – 1 000 000) 

766 000 
(резерв – 2 485 000) 

Бронетранспортери 7 081 10 720 

Танки 4 112 15 500 

Артилерія 1 000 4 625 

Бойові літаки 400 3 082 

Бойові вертольоти 93 973 

Бойові кораблі 24 289 

Субмарини 1 63 

  
Військові дії на Донбасі. Сила патріотизму українського народу 

врятувала державу 

На початку війни українська армія фактично 

навіть в теорії не могла протистояти Росії. Фінансова 

підтримка й відновлення Збройних сил – головна ціль 

української влади з літа 2014 року. Майже вся армія 

українських військових склалася з добровольців, які 

взяли зброю до рук задля захисту нашого населення 

та незалежності, велику допомогу вони отримували 

саме від волонтерів.  

22 червня 2014 року – перший масштабний 

обстріл українських земель Росією. За збігом, саме ця 

дата є початком Великої Вітчизняної війни 

(22.06.1941). Гітлер, як і країна-агресор, розпочали 

військові дії без попередження, зранку в неділю [5].  
 

Мільйонам українців, які проживали на 

території Донбасу, довелося покинути свої будинки 

через військові події. Одна з занедбаних 

дев’ятиповерхівок (м. Авдіївка), яка розташована 

поряд з аеропортом, стала символом війни. Ця 

будівля отримала декілька десятків прямих влучень 

від військової російської техніки (рис. 1). Завдяки 

Рисунок 1 – Фото з 

місця військових подій 

(символ війни) [6] 
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правильній стратегії, ненависті до агресора та чіткого розуміння, за що саме 

ми боремося, ВОСЬМЕРО українських військових розгромили нечисленну 

кількість російської техніки та вбили кілька десятків сепаратистів під час 

однієї з перших військових сутичок.  

Неодноразово Росія намагалася переманити українських військових на 

свій бік, демонстративно відкриваючи ворота до себе. Але жоден з наших 

героїв не перейшов до агресора не через більше фінансове забезпечення, не 

під час жорстокого перебування у полоні.  
 

Битва за Донецький аеропорт – яскравий 

приклад незламності наших військових. Подія не 

має аналогів в минулому, це унікальне 

протистояння «непобедимой могущественной 

русской армии» і звичайних українців, без досвіду 

та озброєння, але з наявністю найважливішого – 

патріотизму, любові, честі і гідності, жаги до 

збереження нашої незалежності. 242 дні жорстоких 

військових дій: не витримали випробування 

бетонні стіни, а не наші бійці. Ми завдали 

неймовірно велику кількість втрат країні-агресору. 

Ніхто, з врахуванням і самого Кремля, не очікував 

такого розвитку подій, такої сили від 

непрофесійних бійців та малої кількості техніки. 

Наших військових назвали «кіборгами» – 

машинами для вбивства ворогів, незламними, 

безстрашними та непереможними [7].Битви за 

Маріуполь, Слов’янськ, Краснодон, 

Олександрівку, Лисичанськ, Дебальцево, Щастя, 

Зеленопілля, Шахтарськ, Лутугине, Тозер та інші прикордонні пункти, 

Іловайська трагедія – Україні треба біло виборювати кожен сантиметр рідної 

землі, поливаючи її кров’ю ворога та своїх героїв. Запах людської плоті 

побратимів назавжди, до кінця життя, залишиться з українськими 

військовими, які вижили. 

Головна помилка Росії, через яку її перемога над Україною та вплив на 

весь світ неможливі.  

У багатьох аспектах план Кремля продуманий, продуктивний та 

вигідний. Але військова агресія на Донбасі протягом більш ніж шести років 

явно не входила в нього. Відсутність мотивації російських солдатів – єдина 

причина того, чому, попри сильну армію, Російська Федерація не може 

швидко отримати перемогу над нашою державою. У гонитві за авторитетом 

та впливом над усім світом Росія назавжди позбулася найважливішого – 

довіри й любові своїх людей до вітчизни. Росію ніколи не хвилювало життя 

народу, розвиток відносин з іншими країнами був в пріоритеті. Мільярди 

Рисунок 2 – Фото з 

місця військових подій, 

Авдіївка [8] 
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доларів Російська Федерація витрачала не на збільшення пенсій та заробітних 

плат, а на впливові маніпуляції для іміджу. Але неможливо заробити 

справжній «імідж» країні, в якій за критику влади саджають за ґрати, 

зомбування проросійськими ідеями є нормою, а брехня власному народу 

задля вигоди Кремля стала традиційною. Країна, яка додатково платить гроші 

своїм військовим за вбивство кожного українського воїна, в жалюгідних 

спробах дати хоча б якусь мотивацію; яка проливає кров та сльози людей для 

втілення бажаного. Вони виконують накази заради грошей, ми – захищаємо 

нашу незалежність. 

Будь-яка війна стабільна тільки в одному: після її завершення мир 

серйозно змінюється, що підтверджують Версальсько-Вашингтонська і 

Ялтинсько-Постдамська системи міжнародних відносин після Першої та 

Другої Світових війн. Стосовно змін Росії можна сказати одне: вона вже 

безповоротно втратила найважливішу, найсильнішу та безцінну зброю – 

народ. Можна витрачати нескінченну кількість грошей на воєнну техніку та 

втілення своїх геніальних ідей, але неможливо перемогти без людей, які 

взяли зброю до рук через любов до своєї батьківщини. 

Фраза «мы русские, с нами Бог» – прояв верху абсурдності. Бог, як 

образ справедливості та добра, не може бути разом з країною, яка 

власноруч вбила свій народ. Люди втомилися, потребують миру та турботи 

від вітчизни, а не прояву чергового жорстокого ходу Кремля, за яку 

розплачуватися кров’ю, сльозами й нервами треба саме їм. Мертвими є не 

тільки вбиті Кремлем російські військові, але й звичайний народ. Він 

належить російським землям, а не Росії. В душах росіян не залишилося 

нічого спільного з патріотизмом, біль та шрами втрат не зникнуть ніколи. 

Перемога над Україною та влада всім світом неможливі для Росії. Ця 

країна вже програла сама собі, вона мертва разом зі своїми загиблим 

народом. 

План перемоги України 

Сьогодні задля досягнення перемоги наші бійці роблять все 

можливе на Донбасі, необхідність виникає тільки у збільшенні 

зацікавленості влади, щодо стрімкого розвитку ситуації. За час військових 

дій стало зрозуміло про чітку позицію країни-агресора. Росія не буде 

відступати, це неможливо змінити переконаннями під час спільних 

розмов або домовленостей. Яскравим прикладом відсутності 

результативності цих методів є повне недотримання Російської 

Федерацією Мінських домовленостей, які припускали тимчасове 

перемир’я. Країна-агресор неодноразово порушувала домовленості про 

припинення військового конфлікту, на що, в цілях безпеки, Україна у 

відповідь застосовувала техніку та зброю. Свою причетність до воєнних 

дій під час перемир’я Росія заперечує і завжди зазначає на тому, що саме 

ми перші порушуємо домовленості [9].  
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Аналіз політики Кремля щодо України протягом усіх років 

незалежності – ключ до розуміння стратегії протидій Росії. Нашій державі 

потрібно навчитися розуміти помилки минулого для того, щоб уникати їх 

повторення та запозичити найкращі ходи. Для розвитку армії необхідне 

удосконалення чіткості стратегії й наказів влади, це призведе до 

перемоги. 

За чверть століття новітньої історії в Україні не вдалося сформувати 

державницьку патріотичну бюрократію, здатну захищати інтереси 

держави, а не олігархічно-злодійські та корумповані інтереси окремих 

кланів, що приватизували державну владу [10]. Наша країна не змогла 

витримати потужний удар від країни-агресора, яка старанно багато років 

складала стратегії для знищення нашої незалежності. Не може бути однієї 

винуватої сторони, коли майже кожен день, вже шість років поспіль, 

відкривається вогонь, вбивають військових та місцевих мешканців. Наразі 

тільки наша влада здатна зупинити війну, запобігти тисячам майбутнім 

смертям звичайних людей, які хотіли б жити в мирі та українських 

військових, які потрібні не тільки державі для захисту незалежності, але й 

своїм сім’ям. Кожна хвилина на війні є дорогоцінною, тому термінове 

втручання нашої влади обов’язково. Наші звичайні люди зробили все 

можливе для України, тепер тільки влада може нагородити нас мирним 

небом над головою. 
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Робота виконана без наукового керівника  

 

ПОМИЛКИ ТА ЗЛОЧИНИ РАДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО  

УПРАВЛІННЯ ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ 

 

Україна й досі не змогла відійти від старої системи за роки 

незалежності. Ми досі потерпаємо від дій радянського уряду, які зробили з 

нас рабів старої системи. Ця машина продовжує продукувати свої закони та 

статті, які корисні не народу, а можновладцям. Люди й досі потерпають від 

тих дій, хоча вони були досить давно. Зараз існує все те саме: тіньова 

економіка та бізнес; розкрадання державного майна; нехтування законами, 

якщо у тебе є багато грошей. Ті, хто при владі, живуть добре, а звичайні 

громадяни — навпаки. І це все йде з СРСР. Вище згадану ситуацію можна 

легко зрівняти з діяльністю номенклатури — це фактично аналогічна 

ситуація. Якщо говорити про бюрократизацію державного апарату, то зараз 

це явище так само поширене, як і 50–60 років тому. Через злочини та 

помилки Радянського Союзу страждає незалежність України. Це все через те, 

що державний апарат та публічне управління повністю змінюють жителів 

країни, так як керують ними. А до нових умов життя людям притаманно 

пристосовуватися. Якщо номенклатурі та іншим державним службовцям було 

комфортно жити, то вони не будуть позбавлятися ресурсу свого задоволення 

для якихось «простолюдинів». Якщо ми з вами почнемо розглядати усе сміття 

СРСР, що досі не вивезли з України, то ми побачимо не одне звалище цього 

всього. Іншими словами — цілу складену машину, яка, на жаль, працює і 

досі. І проблема зовсім не в тому, що її неможливо «зламати» чи знищити, 

зовсім ні. Справа тільки в бажанні самих українців, які беруть участь в цій 

самій системі. Це не означає, що кожен громадян розкрадає державний 

бюджет чи бере хабарі. Це означає, що ми нехтуємо дрібними 

правопорушеннями. Типу: «А що тут такого? Це зовсім дрібничка!». Проте не 

слід забувати, що кожна така «дрібничка» утворює щось велике та 

масштабне. Це стосується навіть повсякденних дій: ми часто смітимо 

надворі, не виконуємо свої обов’язки належним чином, тому що ми не хочемо 

прикладати якихось зусиль. Тоді чим ми відрізняємося від номенклатури в 

рядянські часи? Для того, щоб викорінити стару систему СРСР з України не 

тільки депутати чи інші чиновники повинні працювати та не красти, а й увесь 

народ. Нам потрібно об’єднатися, а не винуватити усіх підряд у своєму 

фінансовому становищі. А зараз усі ці проблеми дуже заважають нам 
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розбудувати державу з гарною економікою, високим зарплатнями, красивою 

інфраструктурою та високим рівнем життя, тому що без розуму, а потім 

грошей, цього не буде. А грошей немає через стару систему. І зараз це 

замкнений круг, який давно вже потрібно зламати. 

Ніколи не можна попусту щось казати, до речі, ще один недолік наших 

можновладців. Саме тому свої слова я підтверджу беззаперечними 

аргументами, які доведуть вам, що Радянський Союз повністю укорінився до 

державного управління України, та, можливо, досі керує нею. Цих злочинів 

безліч, можна перелічувати багато з них, 

проте я хочу наголосити саме на тих, які 

стосуються управлінського апарату. 

Адже саме це в першу чергу впливає на 

державу. Найголовніший недолік, який 

утворив цілу нескінченну систему: 

заборона приватної діяльності. Такий 

серйозний крок уряд зробив лише для 

власної вигоди, але необізнаність 

політиків лише нашкодила їм та 

громадянам. Для високоекономічної 

країни знищувати внутрішню торгівлю 

нерозумно. Цим вони винищили 

основну рушійну силу економіки 

держави. По-перше, ніхто нікому не має 

права забороняти займатися 

підприємництвом, хоча це ніколи нікого 

не цікавило. По-друге, якщо вже забрати 

таке право у людей, то негативних 

наслідків буде більше аніж вигоди. 

Навіть той самий НЕП був створений 

штучно для того, щоб зібрати 

підтримку у народу, якої взагалі не 

було. Більшовики заборонили 

підприємництво ще до НЕПу, тим самим 

створили у майбутньому чинник для 

розпаду СРСР. Вони зробили це для того, щоб мати керівництво над усіма 

сферами життя держави, але отримали зовсім інше. Адже коли не існує 

конкуренції, тоді немає розвитку. Люди жили за рахунок держави, а вона не 

забезпечувала належним чином їх навіть щоб придбати засоби першої 

необхідності, селянам взагалі жилося надто складно. Уявіть собі, що таке 

ділити сірник на декілька частин! Так-от, якщо у людини забрати щось, то 

вона буде мати більше бажання отримати так званий «заборонений плід», 

проте в даній ситуації це ненормально. Тож унаслідок цього всього 

утворилася тіньова економіка, бізнес та розкрадання державного майна не 

 

Рисунок 1 – Чорна дошка  

в колгоспах 

Джерело: [1] 
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тільки владою, а й звичайними людьми. Судити звичайних громадян у цьому 

буде неправильно, бо їм банально не було що їсти, тут немає мови. Щоб 

вижити, вони не могли продати продукти чи речі, бо це заборонялося. Не 

можна сказати, що не було внутрішньої торгівлі зовсім, вона існувала, проте 

підпільно, скрито. Коли таких продавців «ловили на гарячому», їм 

доводилося відбувати покарання різних видів. Але в чому людина винна, 

якщо вона просто хотіла вижити? Коли СРСР розпався 26 грудня 1991 року, 

номенклатура, яка вже мала статки, розкупила велику кількість земель за 

копійки, почала «купувати» депутатів для того, щоб вони представляли 

інтереси, тепер новоствореної, олігархії. Тобто, колишні управлінці СРСР не 

зникли, вони стали багатшими та впливовішими та досі керують Україною. 

Ось чому ця система існує сьогодні, бо вона і не зникала нікуди. Корупція та 

бюрократія тісно вкорінилися в сьогоднішню панівну верхівку України. Зараз 

я хочу привести в приклад звичайну розповсюджену ситуацію в СРСР. 

Керівництво завжди ставили майже нереальні на виконання плани, при цьому 

не надаючи ніяких ресурсів для їх [планів] виконання. Наприклад, голів 

колгоспу змушували здавати занадто багато сировини, коли директори 

колгоспів заявляли про утопічність таких бажань, їх звільняли. А колгосп 

отримував почесне місце на так званій чорній дошці. Тобто, заборона 

підприємницької діяльності призвела до краху СРСР, але подальшого 

існування в Україні олігархії, яка лише задовольняє свої власні апетити. 
 

 

Рисунок 2 – Утопія КПРС 

Джерело: авторський 
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Далі я хочу виділити ще один гріх — «Холодна війна». У Радянському 

Союзі усе робилося для того, щоб виграти у цій війні. Металу вироблялося 

більше, ніж хліба. Було досить поширене явище — нерівномірний розвиток 

промисловості: група А – високорозвинена; група Б – майже не була наділена 

коштами. Ми пишаємося першим польотом в космос Гагаріна 12 квітня 1961 

року, проте паралельно цьому досягнені, люди жили в бідності. Цей чинник 

також вплинув на українців, адже через це вони почали тікати на постійне 

проживання до інших країн, цим самим зменшуючи кількість українців на 

етнічних землях. Також через це у період становлення незалежності, Україні 

довелося пережити досить складні часи. Казна була пустою, та ще й існували 

борги СРСР. Далі великим злочином проти українців, який вплинув на нас 

зараз — це голоди: 1921–1923; 1932–1933; 1946–1947 роки. Зараз прозвучить 

лише моя думка: через такі жахливі явища, як голодомори, українці на 

генетичному рівні зазнали змін. Ми на підсвідомому рівні готуємо багато їжі 

та маємо харчові запаси. Але це ніщо, порівняно з втратою такої кількості 

людей. Цей жахливий вчинок радянської влади, про який не згадати неможна. 

Щодо здоров’я українців. Влада настільки захопилася технічним 

протистоянням з США, що своїми заводами знищили чисте повітря України. 

Можна привести до прикладу аварію на Чорнобильській АЕС, що відбулася 

25–26 квітня 1986 року. Через халатність урядовців, незалежна Україна 

досить страждає на підвищену радіацію по всій території. Це дуже зараз 

вплинуло на здоров’я українців, адже зараз дуже високий відсоток онкології, 

а як відомо, радіація має великий вплив на це. Тобто, я хочу сказати що СРСР 

підірвав не лише економіку України, а і здоров’я людей. Далі я хочу назвати 

ще одну дію публічного управління щодо України. Це передача Криму до 

УРСР лютого 1954 року. Справа в тому, що УРСР прийняла ці території в 

жахливому стані після війни та депортації кримських татар. Після цієї самої 

депортації склад населення півострова змінився: більшість становили 

росіяни.  

 

 

Рисунок 3 – Національний склад Криму (у %) 

Джерело: [2] 
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У майбутньому це допомогло Росії анексувати Крим. Нам це не 

подарували на честь святкування об’єднання України та Росії за 

Березневими статтями 1654 року, це зробили для того, щоб ми відновили 

територію своїми коштами та зусиллями. Згодом цей вчинок у 2014 році 

підірвав незалежність нашої держави. Анексія Криму довела нам, що 

СРСР приєднав до нас цю республіку, щоб відновоти її. А коли все стало 

добре, її відібрали. Якщо ви спитаєте, при чому тут російська влада до 

СРСР, то я вам скажу: Росія зараз – пом’якшена форма СРСР. Це ніколи не 

зміниться. Мабуть, у них в крові є ген загарбання України. Наступним 

злочином проти українців, який вплинув на незалежність України  – це 

заборона такого поняття, як «українець». Натомість наш народ називали 

принизливим словом «малоросійським». Типу ми «недоросіяни» та 

походимо від них. А мови нашої не існує: «нарєчіє». І це відбувалося не 

тільки при радянській владі, а протягом усіх років існування росіян. У 

такі моменти в моєму серці породжується ненависть та злість. Хочеться 

їм зробити боляче у відповідь, але я зупиняюся, бо розумію, що ми – не 

такі як вони. Унаслідок «зросійщення» шкіл, українською мовою говорила 

мала кількість людей. А це все через те, що нашу рідну мову 

дискримінували. Навіть учителям, що викладали російську, платили 

більше. Будь-яку українізацію, чи відродження, чи рух знищували. Твори, 

кінофільми забороняли публікувати українською мовою. Через це зараз 

страждає український кінематограф та так звана писемна інтелегенція, 

якої фактично зараз не існує. Вони знищили майже все. Ті, хто йшли 

проти влади, у кращому випадку ув’язнювали, у гіршому – убивали. Саме 

тому таких «порушників» було досить мало. Сконцентровувалися вони 

більше на Заході, де і завжди починалося українське відродження швидше 

та сильніше. Не можна не згадати шістдесятників, дисидентів, яких також 

знищували. Вважалося, що поширення української мови – небезпечне 

явище, яке знищить Радянський Союз. Вони боялися національного 

протистояння. Доля правди в цьому є. Коли народ об’єднується (а 

об’єднує його зазвичай мова, традиції тощо), то він зможе протистояти 

будь-якому ворогу. Якби ми тоді почали масову заворуху по всій території 

УРСР, можливо, стали б незалежними ще раніше. Усі ми розуміємо, що 

специфіка ідеології та планів СРСР зовсім не збігалася з українським 

відродженням чи якоюсь самостійністю, виокремленням, проте державне 

управління вчинило злочин проти нашої нації. Руйнація нації. Усе 

прирівнювалося до росіян, тому сьогодні так багато негативу щодо 

української мови. Жителі міст розмовляють російською, та навіть діячі у 

сфері освіти, науки, українська влада. У мене був шок, коли я 

зателефонувала до регіонального центру оцінювання якості освіти, і зі 

мною розмовляли російською. Камон, ви де живите? У житті розмовляйте 

як хочете, але ви представник освіти, ви на роботі! Уявіть собі ситуацію: 

учень англійського коледжу підходить до директора з певним питанням, а 
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він розмовляє з ним турецькою, бо йому, мовляв, так комфортніше. Що 

зроблять такому директору в Англії? А у нас? Порівняйте! Це аналогічна 

ситуація, як і мій вищезгаданий приклад. 
 
 

 

Рисунок 4 – Проблеми системи публічного управління в Україні:  

приклад освіти 
Джерело: авторський 

 

Питання мови зараз дуже гостре. Коли я написала пост у своїй 

соціальній мережі про новий закон щодо української мови, прийнятий  

29 квітня 2019 року, то більшість мені відписали в коментарях, що вони 

навмисне не будуть розмовляти українською. Таким чином, я зробила 

висновок, що через Радянский Союз українці стали єдиним народом, який 

соромиться своєї мови. Коли такі люди аргументують, що мова – 

неважливо, я завжди це коментую так: кордони держави визначаються її 

мовою. Це не особисто моя цитата, проте вона дуже збігається з моїми 

думками. У нас часто можна було по телебаченню побачити програму 

російською мовою чи фільм, проте де ви бачили чи чули щось українською 
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на російських каналах? Права національних меншин потрібно враховувати, 

проте робити з них щось головне не можна. Тут до прикладу можна 

привести «Мовний майдан» 2012 року. А чого ж тоді в Росії, якщо там 

проживає дуже багато українців, не роблять українську мову державною? 

Це нісенітниця. Я хочу довести зараз, що Радянський Союз вплинув на 

нашу мову настільки сильно, що ми зараз, після років незалежності, і досі 

маємо воювати за неї. Мене це дуже розчаровує, тому що я не розумію як 

вбивати людям в голову, коли вони думають зовсім інше. І це не те, що це 

їх власна думка, їх налаштували так. 

Висновок 

Зараз підбиємо підсумки. Усі злочини Радянського Союзу мають 

негативні наслідки для Української держави. Уже пройшло достатньо років 

після проголошення незалежності, щоб усе виправити, проте ми не 

справляємося. Це через те, що стара тоталітарна машина тісно вкорінилася до 

нашої правлячої верхівки, та й не тільки. Люди повинні не сидіти на місці або 

робити щось лише для «галочки». Але чому ми вміємо тільки говорити про 

щось, не виконуючи при цьому ніяких дій? Хочу сказати, що державне 

управління СРСР припустили занадто багато помилок: Крим, заборона 

українізації, заборона внутрішньої торгівлі та підприємництва, голод та 

розруха. Усе це призвело до нашого сьогоднішнього становища: відстала 

економіка, відсутність впорядкованої системи державного управління, 

бюрократизм, тіньова економіка та бізнес, корупція у всіх сферах життя 

тощо. Українці повинні почати ламати старі стереотипи та почати жити по-

новому. Можна зробити висновок, що розпад Радянського Союзу був 

зовсім не штучний, як стверджують деякі науковці. СРСР розпався через 

свій власний тоталітарний режим. І змінити це, а потім продовжити 

існування такої держави було неможливо, бо комунізм не піддається 

реформам. А щодо України: «Чому Україна не змогла позбутися цієї 

системи і прийняла на себе тотальний вплив минулої комуністичної влади? 

Моя відповідь неоднозначна: по-перше, колишня влада була присутня при 

формуванні незалежної України і досі керує нею, тому зберігає за собою 

старі порядки для задоволення власних апетитів; а по-друге, українці 

звикли, що справи можна «вирішити», тому в буденному житті також 

використовують дані методи. Можливо, народ ще досі не відійшов від  

СРСР і думає, що жити добре – неможливо?». 
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ІСТОРИЧНА РОЛЬ АГІТАЦІЇ  

ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Україна, як європейська держава, стала на шлях покращення 

суспільних відносин, яке передбачає становлення «публічного управління» з 

метою об’єднання всього суспільства навколо спільних цілей, і, в першу 

чергу, заради національної безпеки. Не секрет, що сучасне становище на 

Сході України супроводжується так званою «інформаційною війною», що 

спонукає до більш детального розгляду агітації як важливої складової 

успішного «публічного управління».[6] 

За визначенням термінологічного словника, «агітація – найважливіший 

засіб впливу на свідомість і настрій широких мас з метою спонукати їх до 

політичної активності».[8] На пострадянському просторі термін «агітація» 

викликає деяку негативну реакцію, адже асоціюється зі звуженим поняттям 

«політична пропаганда» та страшним досвідом радянських методів та засобів 

поширення комуністичних політичних ідей.[1] 

Але ж ми маємо свій багатовіковий досвід використання агітації як 

засобу в управлінні та державотворчих змаганнях на українських теренах. В 

історії України були і здобутки, і прорахунки. Не можна недооцінювати роль 

цього інформаційно-психологічного методу впливу на історичні процеси.  

Як на різних етапах державотворення використовувалася агітація? 

Якіуроки історії необхідно врахувати, щоб побудувати в Україні суспільство 

активних громадян? 

Ще за часів існування Русі-України, князі застосовували елементи 

агітації для об’єднання суспільства навколо ідеї «братерської любові і 

вірності» роду Рюриковичів: 

— церемоніал приходу Великого князя на престол за участю всіх 

родичів у головному храмі держави, коли йому вручали атрибути влади 

(скіпетр, мантію, головний убір, меч); 

— публічне підписання договорів між київськими та місцевими 

князями, так званих, хрестоцілувальних грамот; 

— проведення князівських з’їздів (снемів), особливо під час наростання 

зовнішньої загрози чи внутрішніх міжусобних конфліктів; 

— регулярні публічні виходи та виїзди князя з родиною « у народ».[10] 
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Важливим елементомуправління на Русі було скликання народних 

зборів – віча. Його можна розглядати як прототип елементу «публічного 

управління» – народовладдя. Навіть втративши свої владні функції, віче 

використовувалося князем задля агітації – доведення до народу певних ідей і 

гасел. З часом народу почали доносити ідеї не єдності, а навпаки – розбрату, 

що поступово призвело до розпаду Княжої Русі на окремі частини. 

В період Козацької України агітація використовується як засіб 

національного об’єднання з метою створеннявласної держави. Михайло 

Грушевський в своїй «Історії України-Руси» приводить приклад, як під час 

козацького повстання 1637 року для заспокоєння запорожців представник 

реєстровців «… пустив ся своїми засобами приводити козаччину до спокою… 

і в особливій записці… докладно і наївно оповів свою «систему» закулісових 

заходів, підступів і простих фальшерств, якими постарав ся притягнути на 

свою сторону старшину і ріжних впливових між козаччиною людей, 

промовити до національного почуття статочніїйшніх…».[2] Тим самим 

український історик підтверджує, що агітація, як засіб суспільного впливу 

була поширеним явищем серед козацтва.  

Цей засіб для формування власних збройних сил та приєднання 

реєстрового козацтва, залучення до боротьби широких верств населення 

активно використовував Богдан Хмельницький. Серед його форм агітації були: 

 проведення напередодні Національно-визвольної війни таємних рад, 

на яких гетьман виступав з палкими промовами; 

 видання спеціальних універсалів із закликами вступати в козацьке 

військо; 

 звернення до населення про необхідність об’єднання у боротьбі 

проти польського панування; 

 пересування українськими територіями спеціальних кінних роз’їздів 

агітаторів; 

 посилання до релігійних почуттів православних українців, 

використання авторитету православної церкви.  

Як зауважував коронний гетьман М.Потоцький: «Не було жодного села, 

жодного міста, в якому б не лунали заклики до свавілля і де б не замишляли 

на життя і майно своїх панів й орендарів».[3] 

Але поступово політична ситуація змінюється і на народ починають 

впливати не провідники ідеї об’єднання, а авантюристи та демагоги, які 

поступово привели Гетьманщину до Руїни – громадянської війни. 

Період українського національного відродження теж відзначався широким 

використанням агітації задля втілення національної ідеї соборності та 

державотворення. Прикладом є відозви Кирило-Мефодіївського братства «Брати 

українці!», «Братья великороссияне и поляки!», в яких викладено ідею рівності 

слов’янських народів у державній федерації. Пізніше у процесі розробки 

національної ідеї на межі ХІХ-ХХ ст. обґрунтовується необхідність становлення 

політичної самостійності України як неодмінної умови існування української 
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держави. Яскравим прикладом таких агітаційних матеріалів є брошури «Україна 

irredenta» Юліана Бачинського та «Самостійна Україна» Миколи Міхновського. [9] 

На початку ХХ століття, в тому числі в період Української демократичної 

революції агітація виходить на абсолютно новий рівень і використовується 

всіма політичними силами: листівки, відозви, плакати, карикатури, брошури, 

періодичні видання. Шаленою популярністю користувалися брошури 

М. Грушевського «Хто такі українці та чого вони хочуть», С. Єфремова «Як 

люде прав собі добувають», Б. Грінченка «Де ми і скільки нас».[4] 

Всім відомі такі заклики часів Української народної республіки на 

плакатах: «Своїй хаті – своя правда і сила, і воля!», «Чужого не хочу, а свого не 

віддам!», «Ой, лили ми кров за чужу чужину. Тепер, браття, пора встати за рідну 

Вкраїну!». (додаток Д) Саме з метою агітації випускалися поштові марки з 

символікою, листівки із зображеннями відомих людей.[11] Поширені листівки, 

на яких Ігор Сікорський закликав: «Бути вільним – складно, але воно того 

варто!», а Петро Болбочан стверджував: «З Твердою Вірою у Перемогу!». 

Масові мітинги, страйки завжди тепер передбачали наявність лозунгів, 

знамен, плакатів та іншої наглядності, яка підкреслювала основні ідеї з 

виступів та промов. Наприклад, у березні 1917 року солдати-українці провели 

мітинг у Петрограді під гаслами «Хай живе Центральна Рада!». Велика 

кількість таких агітаційних атрибутів була під час знаменитого мітингу на 

Софіївській площі у Києві 26 березня 1917 року. 

Цей період часто називають державотворчими змаганнями. І мова йде 

не тільки про реальні воєнні дії на українських теренах, а й про 

«інформаційну війну» національної ідеї з «червоною» і «білою» ідеологіями. 

Саме ця війна агітаторів в ті буремні роки знову не досягла вікової історичної 

цілі – цілковитого об’єднання української нації, що і стало причиною 

знищення Української Народної республіки. 

Як зазначав Іван Лисяк-Рудницький, «було би помилкою говорити про 

поразку української революції. Вона не досягла своєї остаточної мети, але 

внутрішньо переродила суспільство України…».[4] Навіть більшовики мусили 

рахуватися з розмахом і силою українського національного руху, дозволивши 

існувати (нехай тільки формально) Україні, як державному утворенню. 

З нагоди 100-річчя Української демократичної революції у своєму 

зверненні до українського народу Президент зазначив, що «сьогодні ми не 

стільки святкуємо, скільки аналізуємо помилки наших попередників».[7] 

Отже, головне не програти «інформаційну війну», запорукою успіху в якій є 

агітація – найважливіший засіб впливу на свідомість і настрій широких мас з 

метою спонукати їх до політичної активності задля досягнення конкретної 

цілі розвитку українського суспільства – національної безпеки.  

Засоби цієї сучасної «битви за уми» значно перевершують всі попередні – 

телебачення, кіно, Інтернет. [1] Варто згадати події Революції Гідності, коли за 

кілька годин через поширення закликів у соцмережах на Майдан зібралися 

тисячі людей під гаслами Рівності, Свободи і Європейського вибору для України. 
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Підсумовуючи висловлене, можна стверджувати, що кожен етап 

української історії – це урок для сучасного суспільства, який необхідно 

враховувати: 

- не можна втрачати ідею територіальної єдності, як це сталося в 

Княжій Русі-Україні; 

- необхідно навчити суспільство розрізняти ідеї консолідації нації від 

корисних інтересів авантюристів і демагогів, які призвели до Руїни в 

козацькій Україні; 

- цінувати силу українського національного руху, який не був у повній 

мірі використаний в часи Української демократичної революції; 

- не втратити здобутків Революції Гідності, підтримуючи національну 

єдність засобами агітації. 

Розуміння, як на різних етапах державотворення використовувалася 

агітація, допоможе у сучасній Незалежній Україні забезпечити високий 

рівень громадянської активності, об’єднати суспільство навколо спільних 

цілей, гарантувати безпеку державі в цілому і кожному українцю зокрема. 
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ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ ТА СПРОБИ ЙОГО ВИРІШЕННЯ 

 

Україна має унікальні за структурою земельні ресурси, є лідером серед 

країн Європи за показниками площі сільськогосподарських угідь у 

розрахунку на душу населення та обсягами чорноземів. У той же час, чинний 

законодавчий механізм, який регулює питання землекористування, не 

забезпечує раціональність та ефективність використання земель, що, в свою 

чергу, не сприяє стратегічному розвитку економіки держави, а також може 

привести до погіршення стану навколишнього середовища.  

Вирішення земельного питання було актуальним завжди, як на початку 

ХХ ст., так і зараз. Це питання періодично піднімалось в часи великих 

соціальних змін, революцій, зміни влади. 

Так, найголовнішим соціальним завданням української революції 1917–

1920 рр. було вирішення земельного питання. Українське селянство, яке 

становило абсолютну більшість української нації, вимагало негайного 

розв’язання аграрної проблеми, яка полягала у тому, що більша частина 

земельного фонду знаходилась у руках великих земельних власників.  

Ціла низка аспектів вирішення земельного питання є актуальною в 

Україні й сьогодні. Тому системне дослідження вирішення земельного 

питання в минулому, специфіки його обговорення провідним політичними 

силами та органами державної влади і самоврядування в період 1917–1920 

рр. збагатить вітчизняну історію та сприятиме розв’язанню практичних 

завдань у сфері державотворення сучасної України. 

Після проголошення незалежної України в українській історіографії 

розпочався якісно новий етап, позначений відмовою від комуністичної 

догматики, прагненням всебічного та неупередженого дослідження нашого 

минулого. Спостерігається посилений дослідницький інтерес до 

проблематики української революції 1917–1920 рр. Першою спробою 

відмовитися від старих ідеологічних догм при вивчені аграрних проблем 

української революції і громадянської війни стала монографія І.В.Хміля 

.Надзвичайно важливими для розуміння нюансів вирішення земельного 

питання революційними урядами України є дослідження В. Верстюка, 

В. Солдатенка, Д. Яневського, О. Реєнта та О. Рубльова.  

Особливо цінними для мого дослідження були архівні документи. Це 

матеріали з Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України, зокрема: Ф. 115. Українська Центральна Рада; Ф. 1060. Міністерство 
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земельних справ Української Народної Республіки. Це – земельні законопроекти 

і закони, матеріали діяльності урядових земельних комісій та нарад, статистичні 

матеріали щодо штатів та місцевих земельних органів, повідомлення з місць [9; 

455].Важливим джерелом для вивчення земельного питання стали періодичні 

видання, які виходили друком у революційні роки. На сторінках урядової, 

партійної та місцевої преси знаходимо численну інформацію про справи на селі, 

дискусії на тему аграрних відносин. 

На початку ХХ ст. підірване війною українське село знаходилось у 

тяжкому становищі. Економічна ситуація в Україні, як і у всій Росії, станом 

на березень 1917 р. була дуже складною. Війна суттєво підірвала економічний 

потенціал України. Національне пробудження українського селянства і його 

соціальна активність були безпосередньо пов’язані зі шляхами розв’язання 

аграрного питання. Селянство в абсолютній більшості підтримувало 

Українську Центральну Раду, а також проголошену у червні 1917 р. 

автономію України. Селяни були переконані, що лише український уряд, який 

краще знає, чого потребують селяни в Україні, дасть їм той 

сільськогосподарський устрій, якого вони бажають. 

Селянин став примітною дієвою постаттю в революції. Тому кожна з 

політичних сил, що претендували на політичне лідерство в Україні, особливо 

на владу, мали в той чи інший спосіб вирішувати економічні проблеми. 

Передусім це мала зробити Українська Центральна Рада. Для перемоги 

українського руху їй потрібна була підтримка широких народних мас. 

Здобути її можна було насамперед у селянському середовищі ─ носії 

української національної культури, мови, на яких базувалася модерна 

українська національно-політична ідентичність [2; 21]. 

Вже 6–7 квітня у Києві відбувся з’їзд діячів українського села, на якому 

було представлено 18 місцевих селянських спілок. З’їзд ухвалив утворити 

Всеукраїнську селянську спілку. В основу діяльності селянських спілок з’їзд 

поклав дві головні ідеї: по-перше, домагатись національно-територіальної 

автономії України, а по-друге, вирішення земельного питання в Україні 

покласти не на Всеросійські Установчі збори, а на Український сейм [2; 58]  

Питання про землю та самоврядування на селі стали головними на 

Першому Всеукраїнському селянському з’їзді, що проходив у Києві 28 травня – 

2 червня 1917 р. На з’їзді були висловлені і підтримані переконання, що в 

Україні буде здійснено соціалістичний ідеал, скасована приватна власність на 

землю і вся вона надійде в український земельний фонд, підпорядкований 

через український сейм обраним на демократичних засадах губернським, 

повітовим та волосним земельним комітетам. Селянський з’їзд вимагав від 

центру видання законів про землю, скасування всіх актів про продаж, оренду, 

роздроблення землі, які були укладені після 1 березня 1917 р., постачання 

селу машин і знарядь на державній основі тощо. 

З метою недопущення різкого падіння продуктивності сільського 

господарства під час проведення аграрних перетворень уряд намагався 



Публічне управління в історії української держави: погляд молодого покоління 
 

 

30 

сприяти впровадженню різних форм колективного господарювання у 

високопродуктивних господарствах, організації сільськогосподарської освіти 

та агрономічної допомоги селянству. Аналіз Універсалів ЦР та праць її 

лідерів демонструє, що проблема вирішення аграрного питання висвітлена з 

позицій утвердження приватної власності на землю. Завдання проведення 

аграрної реформи в найбільш загальних рисах було задеклароване вже в  

І Універсалі ЦР. У ньому сформульовано ідею конфіскації поміщицьких, 

казенних, царських, монастирських та інших земель і передачі їх у користування 

селянам. Вказані принципи розвинуті і у другому Універсалі [10; 198]. 

Українські політичні партії, як суб’єкти революційного процесу, своє 

бачення вирішення земельного питання базували на програмних ідеологічних 

постулатах, головним з яких було ставлення до приватної власності. Кожна з 

політичних сил пропагувала серед селянства свою програму. Українські селяни-

землевласники різних форм власності не увійшли в революцію 1917–1921 рр., 

яку творила Центральна Рада як національна і громадсько організована 

соціальна сила. Всі селянські повстання супроти державно-правової політики 

реформування земельних відносин Центральною Радою були виразниками 

приватновласницьких земельних відносин із досить тісним зв’язком із 

промисловістю і фінансовим сектором, а тому могли стати соціальною базою 

національного державотворення УНР. Відомий дослідник історії держави і 

права України І. Нагаєвський писав, що «селянські маси вважали своїм 

найвищим завданням поділ поміщицьких десятин між собою згідно з 

деклараціями Третього і Четвертого універсалів, а пізніше відбирали землю 

навіть від незаможних селян» [6; 353]. В умовах відсутності земельного 

законодавства в Україні поширювалися самовільні захоплення землі. 

Найбільш масовими стали селянські виступи з червня 1917 р. Ініціаторами 

аграрних виступів часто були фронтовики, тобто селяни у військовій формі.  

Аграрним питанням зайнялися провідні діячі Центральної Ради, зокрема, 

В. Винниченко, М. Грушевський, М. Туган-Барановський. В своїх працях вони 

сформулювали різні підходи вирішення аграрних проблем в Україні. Зокрема,  

В. Винниченко відстоював принципи соціалізації землі, М. Грушевський – ідею 

передачі землі у приватну власність селянам, а М. Туган-Барановський – 

розвиток сільськогосподарської кооперації на селі. В зв’язку з цим, особливий 

інтерес викликає розробка аграрної програми в Універсалах 1917 року.  

Аналіз Універсалів Центральної Ради та праць її лідерів показує, що 

проблема вирішення аграрного питання висвітлена з позицій утвердження 

приватної власності на землю. 

У першому Універсалі (10 червня 1927 року) сформульована ідея 

конфіскації поміщицьких, казенних, царських, монастирських та інших 

земель і передачі їх у користування селянам: “Ніхто краще наших селян не 

може знати, як порядкувати своєю землею”. Вказані принципи розвинуті і у 

другому Універсалі (3 липня 1917 року) [3; 198]. Більш конкретизовано цілі 

Центральної Ради з аграрного питання висвітлюються у третьому Універсалі 
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(7 листопада 1917 року). 

Значно конкретизував аграрну програму четвертий Універсал (9 січня 

1918 року). В умовах громадянської війни в Україні і війни, яку оголосила в 

грудні 1917 року Радянська Росія, коли більшовики та інші напасники 

розробляли і руйнували наш край, УНР виробила закон про передачу землі 

трудовому народу без викупу, прийнявши за основу скасування власності і 

соціалізацію землі. Ліси, води й усі підземні багатства, як добро українського 

трудового народу переходять у розпорядження УНР [6; 305]. 

Отже розроблена Центральною Радою аграрна програма виявилася 

недосконалою перш за все в теоретичному плані, а про її реалізацію 

доводиться говорити лише умовно, адже при бездіяльності уряду селяни 

проводили свою земельну реформу. 

Особливої уваги заслуговує аналіз Земельного Закону Центральної 

Ради від 18 січня 1918 року в якому проголошувалося безкоштовне 

користування землею [4; 147]. Оподаткуванню, зокрема, підлягали лише 

лишки землі понад установлену норму, а також надприбутки, які залежали від 

якостей ділянки. При цьому, право користування землею могло переходити в 

спадщину, а строки встановлювалися сільськими громадами. 

Загалом земельне законодавство Української Центральної Ради 

закріплювало політичний курс держави на соціалізацію землі, скасування 

права приватної власності і передачу земельних ділянок тільки у 

користування, а також відзначалось залежністю земельної політики на 

початковому етапі державотворення від Тимчасового уряду, відсутністю 

детального регулювання всіх сторін земельних відносин, нестабільністю, 

декларативністю багатьох нормативних приписів. 

Тому, врахувавши уроки історії, аграрно-селянське питання слід 

вирішувати в інтересах тих, хто обробляє землю.  

Загалом, у період Центральної Ради аграрне питання в Україні не було 

вирішене, воно переходило як одне з головних у новий етап революції. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що пророблена 

величезна робота у напрямі трансформації земельних відносин, є величезні 

здобутки у розвитку землевпорядкування та користування, але земельна 

реформа триває і уже зроблено завершальну найважчу і найвагомішу 

кількість кроків до впровадження вільного обороту ринку землі в Україні. 

Впродовж останніх десятиліть неефективність, нераціональність та 

споживацьке ставлення до землі, незважаючи на формування ринкових 

відносин, ускладнило процес формування земельного ринку. Попри те, що 

українські ґрунти є найбільш родючими та мають найвищий у світі рівень 

використання земельних ділянок у господарському обігу, до цього часу не 

вдається досягнути основної мети аграрної реформи – сформувати 

високопродуктивних землевласників та перетворити земельні ресурси та, 

аграрний сектор в цілому, в ключовий чинник економічного зростання. Серед 

основних функцій ринку землі у ринковій економіці основною є забезпечення 



Публічне управління в історії української держави: погляд молодого покоління 
 

 

32 

передачі землі від неефективних власників до ефективних, лише за таких 

умов сільськогосподарська земля перетвориться на капітал, який може 

використовуватись для створення додаткового капіталу землевласників.  

Відповідно державне регулювання ринку землі слід розглядати як 

сукупність цілей, стратегії, форм та методів реалізації зваженої та 

збалансованої державної політики щодо забезпечення ефективного 

використання ресурсного потенціалу країни та перетворення земельних 

ресурсів та сільськогосподарського виробництва на драйвер економічного 

зростання України. Новий етап реформ відносин власності на землю 

розпочався в 2019 році з розробкою Проекту “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення” [28]. Цей документ визначає такі основні напрями реформ: 

землю можна буде продавати тільки на електронних земельних аукціонах; під 

час транзакції буде проводитись обов’язкова реєстрація цін на землю; 

передбачається скасування заборони на передачу прав на 

сільськогосподарську власність від однієї особи до іншої; придбати землю 

зможуть громадяни України, державні та юридичні особи зареєстровані в 

Україні. В Україні до цього часу не склалися належні умови до впровадження 

прозорого та ефективного з точки зору ціноутворення ринку, який став би 

підґрунтям виходу економіки України на новий рівень.  

Таким чином, питання змісту державного регулювання ринку землі в 

Україні залишається актуальним та потребує широкої науково-практичної 

дискусії щодо змісту, форм та термінів реалізації. Оскільки землі 

сільськогосподарського призначення в Україні складають понад 70% від 

загальної величини земельних ресурсів, то необґрунтовані державні реформи 

можуть призвести до втрати стратегічного ресурсу, а загалом так і не 

забезпечити перетворення аграрного сектора економіки у драйвер 

економічного зростання країни. 
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ЧИ СПРАВЕДЛИВО ВИЗНАЧАТИ НЕЕФЕКТИВНІСТЬ  

СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОДНУ З ПРИЧИН  

ПРОГРАШУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ? 

 

Процес національного державотворення в кожній країні (чи то Польщі, 

чи то Британії, Чехії, Угорщини та ін.) має свої певні «біфуркаційні точки» — 

лінії масштабних цивілізаційних зламів, що кардинально впливали на перебіг 

історичних подій. Для України це була доба Давньої Русі (княжа і 

королівська) та не менш значуща епоха Гетьманату ХVII—ХVІІІ століть як 

заснування підвалин тогочасної національної державності. Крім того, велике 

значення мали і події Української Революції 1917–1921 рр. 

Зрозуміло, що кожне нове покоління українських вчених знову й знову 

переосмислює історичний досвід доби Української Центральної Ради, 

Гетьманату Скоропацького, періоду Директорії (В. Винниченко, С. Петлюра), 

існування ЗУНР (Е. Петрушевич) намагаючись глибше зрозуміти: чому 

Українська Революція, попри те, що мала визначних політичних та 

військових керманичів, передовсім названих вище, все ж таки зрештою не 

змогла встояти та захистити свої державні інтереси? 

Для нашого покоління це — питання, вагу якого важко переоцінити. 

Зрозуміло, що «двома словами» відповісти на нього неможливо — потрібні 

нові ґрунтовні фахові дослідження. 
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Перш ніж казати чи справедливо, чи ні, хочу почати висловом Гната 

Хоткевича (частково переробила): 

 «Багато можна нарахувати «помилок», і тепер кожний, хто додумається 

до такої «помилки», відразу прописує свій рецепт. Але це так легко для нас, 

хто читає про події, а не творить їх, хто перегортає сторінки книг, а не 

кровавими стрічками своєї власної крові пише саму книгу життя.» [ 16] 

Тема неоднозначна, глибока та суперечлива. Багато істориків до сього 

часу не можуть визначитись з результатами революції. Одні вважають, що 

події Української Революції 1917–1921 рр. – це частина Російської революції, 

інші, що українці самі були готові вступити в бій за державність. 

Громадянська війна для одних, для інших – міждержавний конфлікт. 

Була і третя сторона… Хіба не актуальні такі думки М. Волошина й 

нині: «Політичні борці у запалі боротьби занадто легко розсікають питання 

на «так» і «ні» і, звертаючись до зустрічного, викликують: «Або з нами, або 

проти нас!», зовсім незважаючи на те, що цей зустрічний може бути ані за 

тих, ані за інших, а іноді і за тих, і за інших, і що за совістю його не можна 

дорікнути ані в тому, ані в іншому». [ 12] 

По різному оцінюють і результати діяльності УЦР, уряд 

П. Скоропацького, Директорії, не кажучи про більшовиків, білих, 

анархістів… Голова обертом! 

Накопичення значного емпіричного матеріалу призвело до повної 
руйнації концепції “Великої жовтневої соціалістичної революції на Україні”. З 
середини 1990-х років українські вчені впевнено говорили вже про національну 
революцію, хоча називали її ще по-різному: і “Визвольними змаганнями”, як це 
було прийнято у діаспорних дослідників, і “Українською національно-
демократичною революцією”, і, зрештою, “Українською революцією”, як її 
окреслювали безпосередні учасники – Михайло Грушевський, Володимир 
Винниченко, Дмитро Дорошенко, Павло Христюк. [19] 

Для того, щоб бути об’єктивним у даному питанні, хочу «запросити на 
дебати» відомих людей, фахівців з історії революційних подій 1917–1921 рр.. 
Сподіваюсь, що вони дадуть вичерпані відповіді . 

Спікери розділилися на тих хто «за» і тих, хто «проти».  

Вислухаємо їх аргументи. 

«Справедливо» 

І. Нагаєвський 

Український народ по втраті своєї Гетьманської держави в половині 

XVII століття попав у залежність від своїх найближчих слов’янських сусідів. 

З того часу минуло понад двісті років, період шістьох людських поколінь, 

коли доля знову всміхнулась і він одержав добру нагоду відбудувати свою 

власну національну святиню в 1917–1921 роках. 

Це була велика історична нагода, що трапляється дуже рідко, раз на 

кілька сторічь, і народ повинен був її використати. І це він вчинив. На 

превеликий жаль, і тут справдилась інша державна аксіома: створити державу 

легше, ніж упорядкувати і закріпити на довгі сторіччя. [14] 
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І. Мазепа 

Революція 1917 року застала українців скаліченими національно, соціально 

і культурно. Перед вибухом революції лише селянство залишалося українським 

щодо мови та національних традицій. Всі інші верстви українського суспільства 

були денаціоналізовані. Відсіль – недостача української інтелігенції – мозку  

нації – і взагалі мала національна свідомість у народних масах. [10] 

М. Шаповал 

Суб’єктивний стан наших сил був такий (наша свідомість): Український 

народ жив до революції традицією, цеб-то нова генерація жила переказаним, 

в спадщину одержаним примітивним світоглядом відповідно до соціальної 

групи: чи селянство, чи робітництво, чи ремісництво, чи сільська і міська 

інтелігенція та пів-інтелігенція. Переважна більшість українців не мала 

навіть найменшої національної свідомості, навіть не мала окремого 

національного імені – більшість міських українців називали себе росіянами і 

в кращім разі малоросами, селяни ж не називали себе ніяк. [15] 

П. Аршинов 

Грабіж продовольства з України, початий австро-германцями за всілякої 

допомоги уряду Скоропацького, був без кінця і без краю. Вивозили все – хліб, 

худобу, птицю, яйця, сировину і т.д. – і все це у таких розмірах, з якими ледве 

справлявся транспорт. Немовби потрапивши на величезні продовольчі склади, 

що були приречені на пограбування, австрійці і німці завантажували потяг за 

потягом, сотні тисячі потягів, і вивозили їх до себе.[1] 

А. Каппелер 

З 1917–1920 рр. Україна стала фокусом громадянської війни в Росії. Ні 

більшовиків, ні білих, ні іноземних інтервентів не цікавила Україна як нація, 

вони проводили свою власну політику. [7] 

В. Винниченко 

1. Українці не зрозуміли наглядної лекції історії: вони розщепили свою 

суцільну зброю на дві половини: на соціальну й національну, вибрали 

останню й почали нею боротися проти соціальної. Через це вони зразу ж 

одірвалися від своїх працюючих мас і були дощенту розбиті.[2] 

2. І не російський радянський уряд виганяв нас з України, а наш 

власний народ, без якого і проти якого, ще раз повторюю, російські радянські 

війська не змогли б зайняти жодного повіту нашої території.[3] 

М. Грушевський 

Українська революція, на жаль, не розвивалась самостійно… вона весь 

час мусила сорозміряти свій марш з конвульсивними рухами й киданнями 

революції російської, хаотичної і страшної. Російська революція потягла нас 

через кров, через руїну, через вогонь.[5] 

«Не справедливо» 

М. Міхновський 

…Революцію в Україні мусимо обернути на національну революцію й 

завершити її створенням самостійної Української держави.. [13 ] 
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«Десять заповідей УНП» 

1. Одна, єдина, неподільна, від Карпат аж до Кавказу самостійна, 

вільна, демократична Україна — республіка робочих людей. 

2. Усі люди — твої браття, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди — 

се вороги нашого народу, поки вони панують над нами й визискують нас. 

3. Україна для українців! Отже, вигонь звідусіль з України чужинців-

гнобителів. 

4. Усюди й завсігди уживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні 

діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів. 

5. Шануй діячів рідного краю, ненавидь ворогів його, зневажай 

перевертнів-відступників — і добре буде цілому твоєму народові й тобі. 

6. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів. 

7. Не зробися ренегатом-відступником. 

8. Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України. 

9. Допомагай своєму землякові поперед усіх, держись купи. 

10. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами, 

не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили й відваги, не 

накладай укупі з гнобителями нашими, бо зрадником будеш. 

І. Лисяк-Рудницький 

…Було б помилкою говорити про поразку української революції. Вона 

не досягла своєї остаточної мети, але вона внутрішньо переродила 

суспільство України, вона створила Україну як модерну політичну націю. На 

цьому фундаменті з того часу розвивається все дальше українське життя. [9] 

В. Солдатенко 

Залишаються проблеми щодо шанобливого ставлення до ініціаторів, 

ідеологів, організаторів Української революції, які робили перші, а отже, 

найважчі і найважливіші кроки на шляху реалізації української ідеї. Серед 

цих кроків, безперечно, проголошення і створення Української Народної 

Республіки — апогейної віхи Української революції та й загалом усієї нашої 

історії, не такої вже і багатої на доленосні, переламні визначні події. [18] 

Я. Калакура 

Яка різниця між Українською революцією і Жовтневою революцією в 

Україні? У пошуку відповіді ми намагаємося виходити не з марксистських 

схем, усталених стереотипів та поглядів на революції як локомотиви історії, а 

відштовхуємося від розуміння того, в чиїх інтересах відбувалися ті чи інші 

революційні події. Якщо жовтневий переворот відображував інтереси деяких 

класів і певної політичної партії іншої, Російської держави, то Українська 

революція, підіймаючи загальноукраїнську ідею, ставила по-справжньому 

благородне завдання — національне визволення і створення власної 

національної держави. [18] 

Г. Корольов  

Ніяк не вписується у формат Російської революції чинник Січових 

Стрільців і, ширше, Західно-Української Народної Республіки, без яких 
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Українську революцію уявити не можна. Як би не бажали російські історики 

показати західноукраїнську складову революції як щось чужорідне в полотні 

Російської революції, в контексті Української ця складова виглядає надзвичай 

природно. Те, що зрештою політики УНР та ЗУНР не знайшли порозуміння, 

ніяк не означає, що таке порозуміння a priori було неможливе через 

ментальну несхожість галичан і наддніпрянців. [6] 

Висновки 

Вступати в суперечки зі спікерами я не буду, в мене не такий досвід. 

Але схиляюсь до того, що дійсно справедливо визначити неефективність 

системи державного управління як одну з провідних причин програшу 

Української Революції. 

Сучасна українська історіографія Української революції 1917–1921 рр. 

досить багатогранна. Між дослідниками, які присвячують свої праці 

революційній тематиці, неодинокими є дискусії довкола оцінок тих чи тих 

подій, осіб чи етапів, а також результатів революції, що є показником живої 

науки. Втім, попри плюралістичність підходів є концептуальна цілісність у 

розумінні Української революції, визнання, що її метою було 

державотворення та демократичні цінності. На цьому шляху, як зазначають 

вчені, були випробувані кілька моделей національної державності – 

демократична (Українська Народна Республіка), консервативна (Українська 

Держава), ліводемократична (Українська Народна Республіка періоду 

Директорії), ліберально-демократична (Західноукраїнська Народна 

Республіка). [19] Жодна з цих моделей системи державного управління не 

стала ефективною, перемогли більшовики. 

До моїх рук потрапила книга Миколи Томенко «Україна: історія 

Конституції». Здивувало, що на протязі п’яти років на території України було 

запропоновано шість різних Конституцій: Конституція М. Грушевського, 

Закон про тимчасовий державний устрій П. Скоропацького, Конституційний 

проект С. Петлюри, Конституційна версія УНР від Отто Ейхельмана, 

Конституційні принципи ЗУНР, Конституційні пропозиції С. Дністрянського.  

Як проста людина, малограмотна, без освіти може розібратися в купі 

пропозицій! Для того, щоб держава була ефективною, треба виробити єдиний 

вектор, лінію для досягнення мети. В Україні цього не відбулося. Кожний 

новий уряд тягнув ковдру на себе! І якщо не вистачало сил, запрошували 

«друзів» зовні.  

Історичний досвід Богдана Хмельницького не навчив українців 

державотворчим процесам. М.Грушевський багато писав про об’єктивні та 

суб’єктивні причини поразки протодержави Хмельницького: психологічна 

неготовність народу до незалежності, бідність концепцій держави, 

несприятливе географічне становище України в купі з інтригами Варшави та 

Москви, надмірна відчуженість селянських та міщанських мас від процесу 

державотворення і заплутаність державного устрою. [17] 

Всі ці помилки відбулися і під час Української Революції у 1917–1921 рр. 
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В. Липинський 

Всі спроби встановити державний лад та порядок на Україні, які 

здійснювались під різними прапорами, скінчилися невдачею… 

Цей досвід вчить нас: 1. Що неможливо побудувати на Україні 

державний лад, спираючись тільки на одну соціальну групу; 2. Що лад той не 

може бути встановлений за допомогою чужинців…[8] 

Я. Грицак 

Основна суперечка велася навколо того, хто винний – народ чи еліта? У 

викладі істориків аргументами обидвох сторін одержали більш рафінований 

характер. Їх можна підсумувати у такий спосіб: 

1. Слабка соціальна база українського національного руху як результат 

неповної соціальної структури української нації( відсутність середнього класу і 

промислової буржуазії, слабкість міського елементу). Українські лідери змушені 

були апелювати до політично недорозвинутого селянства тощо… 

2. Недостатня відданість ідеї державності з боку революційних еліт, які 

творили лівоцентристські коаліції і перебували при владі від 1917 аж до 1920 р., 

з декілька місячною перервою на час правління Скоропацького. Замість 

державницької ідеї вони пропонували народницький націоналізм або 

доктринерський соціалізм.[4] 

Все ж таки залишилось дуже багато запитань. Спробувала 

проаналізувати все вище сказане та дати власну оцінку політичним діячам, 

безпосередніх учасників державотворчих процесів 1917–1921 рр.  

 

Персоналії Діяльність Погляди 

Чи поки-

нули вони 

країну в 

найсклад-

ніший час? 
(емігру-

вали) 

Чи були 

вони 

розча-

ровані в 

Укра-

їнській 

рево-

люції ? 

Чи винні  

в неефектив-

ності системи 

державного 

управління як 

однієї з 

провідних 

причин 

програшу 

Української 

Революції 

1917-1921 рр.? 

Грушевський М. 
Засновник УЦР, УНР,  

автор Конституції УНР 
демократ так так так 

Міхновський М. 
ідеолог українського самостійництва, 

ініціатор створення Української армії 
радикал так так так 

Винниченко В. 
Голова Генерального секретаріату УЦР, 

Голова Директорії 
соціаліст так так так 

Петлюра С. 
Головний отаман військ Української 

Народної Республіки,  Голова 

Директорії УНР 

соціаліст так так так 

Скоропацький П. Засновник Української держави 
монархіс

т 
так так так 

Петрушевич Є. Президент ЗУНР ліберал так так так 
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P.S. Якось сумно… Суперечки з приводу: «справедливо» – 

«несправедливо», схожі на історичну громадянську війну. Таке двояке 

відчуття – ми чи українці, чи ні? 

Знов на думку приходить вислів Максиміліана Волошина: «Молитва 

поета під час громадянської війни може бути тільки за тих і за інших: коли 

діти єдиної матері вбивають один одного, треба бути з матір’ю, а не з одним 

із братів… Світ будується на рівновагах… ». 
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ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 

Українська міграція уже давно перетворилася в унікальний національний 

феномен. Він має свою історію – своє минуле, сучасне і майбутнє. Є архівом 

здобутків і втрат людського і трудового потенціалу України, виразником 

мотивацій, потреб, досвіду її населення. Міграція живе у пам’яті українського 

народу. Однією з найболючіших і найактуальніших проблем для сучасної 

України є проблема еміграції її громадян до інших країн. Зрозуміло, що 

емігрувати за межі рідної країни змушені люди, що з різних причин не можуть 

повноцінно жити на її теренах. Як правило, це причини економічні, а саме: 

бажання поліпшити рівень свого життя, забезпечити особистий добробут, а 

відповідно, і гідне існування або ідеологічні – неможливість жити в країні, 

політичні, соціальні або моральні закони якої суперечать особистим інтересам 

громадянина і зумовлюють його гноблення та утиски. Наші співвітчизники 

змушені були назавжди виїжджати за кордон за різних часів і з різних причин. 

Однак еміграція ніколи не була для них порятунком. Виїзд до чужої країни з 

чужою культурою і мовою є швидше трагедією для українців, які споконвіку 

славилися своєю прив’язаністю до рідної землі, рідної віри, рідної домівки.  

Актуальність питання полягає у важливості вивчення української 

трудової міграції, зважаючи на постійне збільшення її масштабів. На 

сучасному етапі проблемами трудової міграції займаються такі українські 

науковці як: А. Атаманенко, О. Вольовина, О. Годованська, С. Жовнір, 

Л. Істратій, І. Ключковська, І. Лапшина, О. Малиновська, В. Онищук, 

О. П’ятковська, І. Смогоржевська, М. Флейчук, Г. Щегельська та ін. 

Мета роботи – висвітлити вплив трудової міграції українців на 

суспільний розвиток України на сучасному етапі, розглянути хвилі, з’ясувати 

причини та наслідки сучасної трудової міграції.  

Явище трудової міграції своїм корінням сягає ще позаминулого століття. 

Тоді цей процес був започаткований жителями Галичини, Північної Буковини та 

Закарпаття, масове переселення українських заробітчан – в кінці ХІХ на початку 

ХХ ст. – в історію увійшло під назвою «перша хвиля української еміграції». 

Основною причиною були безробіття, безземелля та інші економічні негаразди. 

На відміну від другої (міжвоєнний період) та третьої (під час та після закінчення 

Другої світової війни) хвиль, які мали політичні передумови, поштовхом до 

четвертої була не тільки «горбачовська відлига» та глобалізація у всіх своїх 
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проявах, а знову ж таки економічні чинники. Явище трудової міграції населення 

стає визначальним для подальшого функціонування української держави. Багато 

сучасних дослідників виділяють наступні передумови цього процесу: боротьбу з 

бідністю, невідповідність заробітної плати умовам проживання, розшарованість 

суспільства і сповільнення темпів скорочення числа зайнятих, відсутність гідної 

плати, безробіття, соціальну незахищеність, відсутність перспектив у 

персональному та кар’єрному зростанні населення, кризові явища, пов’язані з 

культурним розвитком. 

Відповідно до сучасних статистичних даних, орієнтовна чисельність 

заробітчан, які виїхали на роботу за кордон становить від 4,5 до 7 млн. 

працездатного населення України, переважно із західних регіонів. 

Статистичні дані свідчать про зростання бажання українців переїхати з 

країни назавжди: згідно із соціологічним опитуванням 21% українців, тобто 

майже 10 млн. осіб, хоче залишити Україну назавжди. 

Найпоказовішим художнім твором, у якому розкрито всю глибину 

трагедії українських емігрантів, змушених полишати свою Батьківщину, є 

психологічна новела В. Стефаника «Камінний хрест». Головний герой новели 

Іван Дідух «дуже не хотів покидати свого каменистого ґрунту, та діти, 

невістки та доньки, не давали йому жити, і він тому лише втік до Канади, 

щоб «могли жити дальше». Він переконаний, що чужа країна – могила для 

нього й дружини, бо втрата Батьківщини дорівнює смерті. Іван Дідух – це 

образ-тип, у якому втілені риси й переживання багатьох емігрантів. Картина, 

коли Іван, запрігшись разом із конем, тягне навантажений віз, перетворюється 

на символ каторжної праці людини в суспільстві, яке про неї не дбає. Не 

багачем був Іван, але свій шматок хліба мав, а тепер, на схилі літ, змушений 

покинути господарство, налагоджене тяжкою працею і неймовірними 

зусиллями. «Ця земля не годна кілько народа здержіти та й кільки біді 

витримати», – у розпачі говорить селянин. 

Образ Івана Дідуха доповнюється в новелі образами так само 

передчасно постарілих людей – його дружини Катерини, старого Михайла та 

інших сусідів. Картини прощання, сповіді, жалібний спів, божевільний танок – 

усе це намагання автора показати читачеві народну трагедію. Камінний хрест 

із вирізьбленими на ньому іменами, поставлений Іваном Дідухом на 

глиняному горбі, став пам’ятником не лише його родині, а й усім 

трудівникам, які виїздили до «Гамерики» й Канади. Ці країни асоціюються у 

В. Стефаника з могилою, тому камінний хрест і став символом трагізму 

життя емігранта. Виїжджати за кордон у пошуках кращої долі у різні 

історичні періоди були змушені також науковці, митці, підприємці – люди 

різного віку й різних ідейних переконань, не згодні з політичним режимом 

країни, а тому переслідувані й гнані. Тугу високодуховної людини, змушеної 

жити за межами рідної держави, передав у поезії «Журавлі» Богдан Лепкий. 

«Чути: кру! кру! кру! В чужині умру, Заки море перелечу, Крилонька зітру» – 

так говорить поет про страх ніколи не повернутися на Батьківщину. 
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Образ журавлів, які відлітають у чужі краї, став глибоко символічним і 

близьким усім тим, хто з різних причин був змушений покинути Батьківщину.  

На сьогодні за межами України проживає близько п’ятнадцяти мільйонів 

українців. Більшість діаспори складає науково-мистецька еліта, яка продовжує 

розвивати свої національні політичні, громадські, культурні, наукові та духовні 

ідеї і за головну мету своєї діяльності ставить повноцінне існування незалежної 

української держави. Однак неможливо творити державу за її межами. Саме 

тому українська влада повинна зробити все для того, щоб у громадян нашої 

країни не виникало потреби їхати світ за очі у пошуках кращого життя. 

До однієї з найчисельніших і найбільш поширених груп українців за 

кордоном належать люди, що виїхали з метою покращення матеріального 

становища своїх сімей, які залишилися в Україні. Зважаючи на динаміку 

трудової міграції, можна виділити наступні її наслідки. До позитивних можна 

віднести: інвестиції в розвиток української економіки, накопичення 

професійного досвіду у країнах з вищим рівнем розвитку сфери обслуговування 

і можливість поділитися ним у країні-донорі, можливість «рекламувати» 

українську культуру у світі, створювати нові осередки української діаспори. 

Однак, безперечно, у трудової міграції є певні негативні риси, що 

можуть загрожувати ефективному функціонуванню економіки та загалом 

стабільності внутрішнього клімату держави. 
Перш за все, це залежність економіки держави від зовнішніх валютних 

надходжень. Іншим негативним наслідком є від’ємні демографічні показники, 
адже відбувається зменшення кількості населення за рахунок виїзду за кордон 
та народження дітей в інших країнах. Соціальні зміни у суспільстві йдуть не 
на користь державі. Розповсюдження набуває соціальне сирітство, адже діти 
зростають і виховуються без прямої опіки батьків. Також, проблемою є 
залишені без належного нагляду люди похилого віку, які потребують не тільки 
матеріальної допомоги. На превеликий жаль, аспект покинутих батьків у зв’язку 
з виїздом за кордон на сьогодні не вирішується державою. Одним з негативних 
наслідків є трансформація українських родин, коли їх члени виконують 
невластиві для них функції через виїзд інших за кордон, а також розпад сімей. 

Однак, існують наслідки, які є двозначними (як позитивними, так і 

негативними) для української держави. До них можна віднести, наприклад те, 

що трудова міграція знімає напруженість ринку праці в Україні, але з іншого – 

призводить до втрати значної кількості професіоналів. 

Подібне стосується культурного аспекту трудової міграції. З одного 

боку українці «несуть у світ» свої традиції, звичаї, але з іншого – багато з них 

вивчаючи мову іншої країни задля отримання високооплачуваної роботи 

втрачають українську ідентичність. 

Тенденція розвитку трудової міграції не є втішною для українських 

соціологів, бо не зважаючи на труднощі, з якими зіштовхуються наші трудові 

під час економічної кризи перебуваючи на території іншої держави, масового 

повернення додому не спостерігається, оскільки ситуація в країнах 

перебування загалом залишається сприятливішою, ніж в Україні. 
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Отже, до основних причин трудової міграції українських громадян 

відносимо бідність, безробіття, соціальну незахищеність, відсутність 

перспектив розвитку, корупцію та ін. По-друге, трудова міграція має як 

позитивні, так і негативні наслідки. До позитивних відносимо прямі та непрямі 

інвестиції в економіку, накопичення професійного досвіду, культурний обмін. 

Негативним явищем є залежність економіки від зовнішніх надходжень, 

демографічні та соціальні зміни. По-третє, зменшення напруженості ринку 

праці, але втрата професіоналів; культурний обмін та асиміляція. 

Отож, трудова еміграція як явище сучасного світу призводить до позивних 

та негативних наслідків для країн-донорів. Основним завданням українців на 

сьогодні є вміло використати такий прояв глобалізації за для ефективного 

функціонування економіки та процвітання суспільного розвитку України. 
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КАРТУВАННЯ ГРОМАДИ  

ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ СТИМУЛЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ  

ДО АКТИВНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ 

Наш світ безперервно змінюється внаслідок творчої та економічної 

діяльності як окремих людей, так і так малих та великих груп, які складають 

людську спільноту. Цей процес неперервних змін ми називаємо розвитком.  
В Україні вже багато років ведуться дискусії щодо реорганізації усієї 

системи публічної влади в державі. Але вони, в основному, стосувалися 
перерозподілу повноважень у владному трикутнику на національному рівні: 
Президент – Парламент – Уряд. 

За часів незалежності зміни тут відбувались неодноразово. Проте люди, 

які живуть у конкретних містах і селах, продовжують стикатись з одними і 

тими ж проблемами: дитячі садки, школи, неефективна первинна медична 
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допомога, захаращеність територій сміттям та забрудненість водойм, 

відсутність якісної питної води. 

От тут і виникають основні розбіжності. Яким чином має відбуватись 

зміна владних повноважень між національним та місцевим рівнями влади і 

які органи мають отримати повноваження і ресурси для їх реалізації.  

Після Революції Гідності 2014 року оголосили про широку децентралізацію 

влади і реформування місцевого самоврядування на територіальні організації 

влади в Україні. Це стало логічним кроком, адже тотальна централізація, яка 

здійснювалась попередніми урядами, показала свою неспроможність. 

Утворення досить чисельних територіальних громад надасть 

можливість провести децентралізацію повноважень у багатьох сферах і 

покращити життя мешканців нашої держави. 

Подальша демократизація суспільства, децентралізація владних 

повноважень на засадах субсидіарності є на сьогодні пріоритетами серед 

реформ в Україні. Оскільки нові тенденції у державному будівництві нашої 

країни, становлення інститутів громадянського суспільства, оптимізація 

системи публічного управління обумовлюють нові умови реалізації 

децентралізації за умови збереження ідей правової держави. Модернізація 

публічної влади повинна відбуватися у напрямі створення 

клієнтоорієнтованої системи публічного управління, яка буде невід’ємним 

елементом механізму соціально-політичного захисту населення, фактором 

підвищення його соціальної і політичної активності.  

Мета реформи – формування ефективного місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного 

життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних 

публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, узгодження 

інтересів держави та територіальних громад. 

Реформа передбачає відповідальність органів місцевого самоврядування 

перед виборцями – за ефективність своєї роботи, а перед державою – за її 

законність. Реформа передбачає створення нової моделі територіальної 

організації влади, децентралізацію завдань, повноважень та відповідальності; 

розвиток системи місцевого самоврядування і формування спроможних 

територіальних громад, удосконалення державної регіональної політики. 

Водночас успішне здійснення реформ децентралізації тісно пов’язане з 

формуванням нової генерації місцевих політиків та службовців органів 

місцевого самоврядування, які будуть діяти в принципово нових умовах та 

які потребують нових знань, умінь і навичок. 
Конституція України закріпила положення, відповідно до якого 

територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних 
засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для 
виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних 
підприємств, організацій, установ, створювати для цього відповідні органи і 
служби. Співробітництво територіальних громад чинним законодавством 
визначається як відносини між двома або більше територіальними 
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громадами, що здійснюються на договірних засадах у визначених законом 
формах з метою забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку 
територій, підвищення якості надання послуг населенню на основі спільних 
інтересів та цілей, ефективного виконання визначених законом повноважень.  

В Україні через історичні обставини недостатньо розвинені традиції 
участі, спільного прийняття рішень, створення та піклування про майбутнє 
громади. Процес децентралізації має сенс лише за умови, що громада готова 
взяти на себе відповідальність за подальші дії і має можливість це зробити. 
Для цього кожному члену спільноти необхідно бути впевненим, що його 
голос буде почутим і важливим. 

В нашому місті Новогродівка ще триває процес зі створення 

територіальної громади. Місто Новогродівка Донецької області розташоване 

в степовій зоні західного краю Донецького кряжу. Надзвичайно мальовничий 

пейзаж заворожує погляд: до міських багатоповерхівок підступає море 

золотавої пшениці та жовтих соняшників, і на цьому дивовижному фоні в 

блакитному серпанку велично височіють копри і терикони вугільних 

підприємств. Територія міста займає територію площу 555 га, з них 185, 5 га 

знаходиться у власності громадян, підприємства займають 90, 1 га. За 

останніми даними чисельність постійного населення складає 14, 9 тис. осіб. 

Внутрішньо переміщених осіб зареєстровано близько 8 тис. осіб.  
В межах мого рідного міста був здійснений проект щодо картування 

громади. Учасниками проекту були громадські організації, місцеві активісти, 
внутрішньо переміщені особи, мешканці, які спільно працюють задля 
добробуту громад. Проект включав обмін досвідом, промоцію нових зв’язків 
і синергій, розвиток підприємництва, соціально-економічний розвиток, 
координацію з існуючими ініціативами та співпрацю з широким зацікавлених 
осіб. Сім взаємопов’язаних компонентів проекту мали на меті сприяти 
демократизації українського суспільства, міжрегіональній інтеграції та 
створенню соціально -економічних перспектив для людей. постраждалих від 
збройного конфлікту на сході України, зокрема малих міст.  

Метою проекту «Картування громади» у місті Новогродівка стало 

проведення громадського дослідження із залученням широкого кола активних 

мешканців з метою вивчення соціальної реальності, мапування ресурсів та 

створення образу громади, який демонстрував її здатність та потенціал. Проект 

був спрямований на формування у мешканців міста Новогродівка позиції 

активного учасника в процесі прийняття рішень.Активну участь у проекті 

прийняли і старшокласники нашого міста. Тож можемо говорити, що молодь 

не є пасивним спостерігачем сьогодення, а долучається до громадського життя. 

Ключовими потребами нашого міста визначенні такі: 

- опалення; 

- медицина; 

- створення робочих місць; 

- дозвілля мешканців; 

- міські комунікації: каналізація, водогони, електричні мережі. 
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А також запропоновані шляхи їхнього вирішення: 
- запровадження спеціальної програми реконструкції системи опалення 

в місті, тепло модернізація будинків; 

- популяризація медичних установ, залучення інтернів; 

- розвиток малого бізнесу. 
Найбільш інтенсивна робота з картування громади в місті Новогродівка 

тривала впродовж шести місяців. Отримані результати дозволили створити 
картину соціально-економічної реальності міста на основі висловлювань 
мешканців – представників різних соціальних груп.  

На тлі реформ, що нині відбуваються в Україні, однією з ключових умов 
позитивних трансформацій в державі є активізація та залучення громадськості до 
процесу прийняття рішень. Актуальність даної тези підтверджується процесом 
децентралізації, який має на меті створення потужного місцевого самоврядування 
та посилення ролі об’єднаних територіальних громад у державотворенні. Це, в 
свою чергу, підкреслює значення локальних спільнот, мешканці яких об’єднані 
чисельними факторами та чинниками. Найголовнішим серед них, напевно, 
можуть вважатися відчуття приналежності та відповідальності за долю, за 
майбутнє свого найближчого оточення, своєї громади. Адже, як показує практика 
та досвід розвинутих суспільств, соціальний капітал та віра у дієву силу 
громадськості є основною умовою змін. Саме тому картування громади як 
потужне суспільне дослідження дозволяє не лише провести реальну оцінку 
ситуації в місті, створити його соціально-економічну карту, показати можливі 
загрози ф його потенціал, але й послужити механізмом активізації та включення 
мешканців у прийняття рішень. На перший погляд, складається враження, що 
результати картування зводяться лише до конструктивної критики чи мрій про 
майбутні зміни. Втім. як показує життя, вони можуть спонукати реальні дії на 
користь всієї громади. Озвучення локальних проблем та напрацювання ідей щодо 
їхнього вирішення різними соціальними групами стане імпульсом для влади, аби 
краще розуміти потреби людей, їхні погляди та думки про місто. Це дозволить 
органам місцевого самоврядування як точковими змінами, так у стратегічній 
перспективі виправляти ситуацію та покращувати якість життя мешканців, 
підвищувати їхню впевненість у завтрашньому дні. 
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ЯКИМ ЧИНОМ ЗМІНИЛАСЬ РОЛЬ ГРОМАДЯНИНА  

В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВОЮ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 

З того часу, як Україна стала незалежною, а саме з 24 серпня 1991 

року, роль громадянина постійно змінювалась і змінюється до тепер.  

У загальному, проголошення незалежності стало початком нового етапу  

в житті українців. Метою цього було створення країни з вищим  

рівнем розвитку, демократією, ринковою економікою, вільнодумними 

людьми. 

Населення брало участь у державотворчих процесах. За програмою 

Комуністичної партії України 1993 року населення складалось з робітничого 

класу, селянства та інтелігенції. 

Відбувалися формування та з’їзди партій, серед них була і Ліберальна 

партія України, і Організація українських націоналістів, і УРП (яка згодом 

поділилась і сформувала УКРП), і найрадикальніша УНА(Українська 

національна асамблея). Проте, до влади хотіли прийти бізнесмени та 

директори, щоб повністю керувати державою. Саме через це вони утворили 

Український союз промисловців та підприємців. 

В цей час звичайні громадяни почали зазнавати падіння життєвого 

рівня через не виконані обіцянки влади. Люди страйкували і все ж таки 

були почутими. Їх ціль в той період була обрати новий уряд та 

президента. 

Проте, з часом, економіка, яка була в жахливому стані і зовсім почала 

руйнуватись. Так настала криза. Заробітні плати та пенсії виплачувались 

нерегулярно або ж і зовсім не виплачувались. 

Вагомим чинником зростання збіднілих верств населення стало 

безробіття. А кримінальний характер капіталів та корупція стимулювали 

розвиток злочинності. 

 Люди почало масово відправлятись на заробітки. А ті, що залишилися, 

пристосовувались до реалій, тобто збагачували «тіньову» економіку, яка до 

середини 90-х вже складала 60%. Також, розширення ресурсної бази 

злочинності підвищило значимість лідерів мафіозних співтовариств. Тому 

населення адаптувалось і намагалось працювати на них. В 2000-х справи 

пішли вгору, почала свій розвиток ринкова економіка. 

Під поняттям демократичного суспільства розуміють суспільство з 

рівними можливостями. У цих суспільствах традиційно сильними є 



Публічне управління в історії української держави: погляд молодого покоління 
 

 

48 

інститути громадянського суспільства, сформаваний механізм контролю за 

роботою державних інститутів, пріоритетними напрямками державного 

контролю є права громадян, відсутні політико-правові суперечності між 

гілками влади. 

Перше і основне, демократія базується на демократичних принципах.  

Демократичні принципи – це поняття, яке більшість людей вважає 

найбільш важливим в демократичному суспільстві. 

Демократичне суспільство – це суспільство, що ним управляють 

громадяни як безпосередньо через розгляд найважливіших питань на 

референдумі, так і через обраних представників, які складають органи 

державної влади та місцевого самоврядування. У демократичному суспільстві 

існує така система прийняття рішень, у якій узгоджуються інтереси всіх 

громадян.  

Друге, однією з основних ознак демократії є участь громадян в 

управлінні країною. Участь у керуванні країною не тільки право, але й 

обов’язок. Воно може виявлятися в різних формах: у висуванні своєї 

кандидатури на виборах, у голосуванні, поінформованості про політичне 

життя країни, обговоренні проблем, що хвилюють суспільство, відвідуванні 

зборів і мітингів, роботі в недержавних добровільних організаціях, сплаті 

податків і навіть у вираженні протесту.  

Участь громадян в управлінні сприяє зміцненню демократичного 

суспільства. Люди в такому суспільстві приділяють особливу увагу 

дотриманню принципу рівності. Це означає, що всі громадяни однаково 

шановані, мають рівні можливості і не можуть бути піддані дискримінації 

за ознакою раси, релігії, статі, сексуальної орієнтації чи ставлення до  

тієї або іншої етнічної групи. В умовах демократії як окремі люди, так і 

групи людей мають право на захист культури, індивідуальності, мови і 

вірувань. 

Третє, демократичне суспільство політично терпиме. Це означає, що, 

хоч і править більшість, повинні бути дотримані і права меншості. В людей, 

що не мають влади, повинна бути можливість створювати свої організації і 

висловлювати свої принципи. Іноді меншість називають «опозицією», тому 

що ці люди не розділяють поняття і принципи більшості. Індивідиуми також 

повинні навчитися бути терпимими одне до одного. Демократичне 

суспільство найчастіше складається з представників різних культур, рас, 

релігій і етнічних груп, чиї погляди не збігаються з поглядами більшості 

населення. Різноманітність лише зміцнює демократичне суспільство. Якщо 

більшість не хоче і не дотримує прав опозиції, вона убиває демократію. 

Становлення демократичного суспільства в Україні можливе за утвердження 

цілісної системи: громадянського суспільства, соціальної, правової держави і 

ринкової економіки. Елементи цієї системи формуються одночасно. 

Демократія дозволяє людям домовлятися один з одним, а не нав’язувати 

іншим свою волю.  
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Рисунок 1 – Три найважливіші функції громадянського суспільства  

в демократичній системі 

Неодмінною передумовою демократизації суспільства є встановлення 

контролю суспільства над політикою, бо там, де народ не контролює уряд, 

там уряд контролює народ, не даючи йому розвиватися.  

 

Рисунок 2 – Рівень довіри до президентів України 

Чим більш демократичний політичний устрій країни, тим більш вона 

конкурентоспроможна. Тоталітарні й диктаторські режими неконкурентні ні в 

зовнішньому, ні у внутрішньому розвитку. Це показало XX століття, коли 

наймогутніші недемократичні режими розвалювалися. Створення 

демократичних політичних інститутів та їх практика на території сучасної 

України відбувається з суперечками про їхню доцільність і можливість 

застосування в українському політичному процесі. Ця ж політична 

орієнтаційна складова змінюється повільно, тому усвідомлення громадянами 

необхідності демократичного інституту стикається з підходом до політичної 

сфери. Демократична стабільність залежить від широкої підтримки з боку 

громадян. Громадянське суспільство не може бути просто запозичене, воно 

має формуватися на основі традиційної культури з огляду на економічний і 

політичний розвиток країни, зростання добробуту і самосвідомість народу.  
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За роки незалежності громадяни України боролись і продовжують 

боротись за демокрацію. Однією з головних економічних перешкод 

демократичного розвитку сьогодні є відсутність середнього прошарку 

суспільства, малозабезпеченість більшої частини населення. А майбутнє 

демократії в країні, як відомо, пов’язане з розвитком її економіки. Для 

України, що перебуває на шляху демократичних перетворень, першочергове 

значення має питання спроможності інститутів демократії витримати 

політичні конфлікти. 

Отже, демократія входить в цінності кожної людини, тому прагне до 

створення цивілізованих умов життя для всіх громадян незалежно від 

багатства і таланту. Утвердження демократії визначається здатністю досягати 

згоди. Значною мірою це залежить від типу політичного режиму, що є в 

країні.  

Як висновок, можу сказати, що як би влада під себе не підлаштовувала 

політику, українцям набридає і вони виходять боротися за те, що хочуть, за 

правду. Головним є те, що більшість має вірні ідеали. А це і є демократія. 

 
Література 

1. Майборода О. Етнополітична ситуація в Україні: регіональний вимір . Сприяння 

поширенню толерантності у поліетнічному суспільстві. URL: www.europexxi.kiev.ua/ 

ukrainian/program/natsmenshini/002.html.  

2. Нагребецька І. Підмурівки європейської демократії: погляд зі Страсбурга. . 

Урядовий кур’єр. – 2003. 31 травня, № 99. – с. 6–3. Карпен У. Государственное управление 

в правовом государстве: организация сервиса для граждан. – М. – Российская академия 

управления. – 1993. – 403 с. 

 

 

Дімова Ірина Євгенівна 

Південна загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної 

ради Харківської області, м. Південне 

Науковий керівник: 

Рохмаіл Ольга Степанівна  

 

РОЛЬ КОШОВОГО ОТАМАНА ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ  

ІВАНА СІРКА У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Запорізьке козацтво подарувало світові цілу плеяду видатних вождів, 

які мужньо протистояли іноземним загарбникам. У часи запорозького 

козацтва центром воєнно політичних баталій, місцем розташування п’яти 

Запорозьких Січей була територія сучасної Нікопольщини. Поблизу села 

Капулівки Нікопольського району Дніпропетровської області була 

розташована Чортомлицька Січ. Тут є могила кошового отамана Запорізької 

Січі Івана Дмитровича Сірка. Ще за життя його ім’я було оспівано в думах та 
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піснях, увійшло в легенди, стало символом не тільки запорозького козацтва, а 

й усього волелюбного духу українського народу. За часів Руїни, коли на очах 

гинула відроджена Б.Хмельницьким незалежна Українська Держава, коли 

тіло матері-України шматували зусібіч вороги, запорожці мужньо боронили 

волю народу і саме тоді його ім’я Сірка стало відоме всій Європі. 

Іван Сірко – особлива постать в історії України. І козаки, і вороги Сірка 

мали його за характерника – чоловіка надзвичайної сили волі, що може 

підпорядкувати собі оточення і навіть вміє замовляти рани. Бо Сірко й 

справді виходив живим та неушкодженим з таких ситуацій, в яких інші могли 

б тільки загинути. І хоча цей легендарний кошовий був нещадним до ворогів, 

але разом з тим він відзначався великодушністю до переможених або слабких 

противників, не прагнув власної здобичі – трофеїв. Для козаків він завжди 

був прикладом самовідданості, відваги, хоробрості і винахідливості 

Проблематика ролі видатних особистостей в українській історії та їх 

вплив на хід історичних подій завжди була і є актуальною в контексті 

становлення і розбудови незалежної Української держави. Історію творять 

особистості, в основі діянь яких інтереси народу і держави відіграють 

головну роль. Життя талановитого козацького полководця, хороброго воїна, 

непересічної особистості Івана Дмитровича Сірка у контексті перемог 

запорізького війська завжди викликало захоплення та було приміром 

служіння своїй батьківщині та українському народу. 

Про свої претензії на гетьманування Сірко, не здатний до інтриг, заявив 

чесно. Деякі полковники та старшини боялись його, а козаки безмежно 

любили. Великий коронний гетьман Ян Собеський, який добре знав Сірка, 

писав у листі: «Сірко чоловік дуже тихий, поступливий, лицарський і, 

здається, дуже зичливий, має велике довір’я в козацькому війську» [4, с. 32]. 

Кошовий отаман Іван Сірко провів близько ста великих і малих походів 

у Крим і ногайські улуси, давав відсіч ордам, що вдерлися на територію 

України, намагався перешкодити грабіжницьким походам ворогів. Із 

Запоріжжя Сірко вирушив у походи на Перекоп, на татарські фортеці в 

пониззях Дніпра, на Очаків, Акерман, Бендери, Чорний і Кучмакський шлях. 

Але, крім проблем з татарами, Україна мала ще одну проблему – не на 

жарт розпалилася боротьба за булаву між Тетерею та Брюховецьким. Тетеря 

орієнтувався на незалежність, але за союзника мав польського короля, і 

Сіркові це не подобалось. І коли Тетеря прислав до нього гінців з листом, 

кошовий посадив їх у холодну, а листа передав Брюховецькому, що тримався 

російського царя. Боротьба за гетьманську булаву була дуже трагічним 

явищем, тому що один претендент підтримував польського короля, а другий – 

російського царя. Через це весь час точилася кривава громадянська війна, що 

забирала сотні тисяч українських вояків, а Україна все більше і більше 

занепадала.  

Коли Іван Сірко відкрито заявив про свої претензії на гетьманство, це 

не тільки насторожило інших претендентів, але й навколишніх правителів. 
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Вони злякались, що коли влада перейде до рук такого непереможного 

полководця, як Сірко, то чи знадобиться після цього Україні «висока рука» 

правителя іншої держави. 

Непереможний лицар… Той, кого не змогли знищити турки, татари, 

шляхта. Зате це намагались зробити свої. Скориставшись з того, що Сірко з 

невеликим загоном рушив до Курська, щоб передати росіянам татарського 

мурзу, у квітні 1672 року полтавський полковник Ф. Жученко з кількома 

генеральними старшинами підступно схопив його, брехливо звинувативши у 

намірі зчинити бунт проти царя, та видав царській владі. Так він намагався 

позбутися реального претендента на гетьманську булаву, який мав 

величезний авторитет і вплив на запорожців. Без суду і слідства у кайданках 

повезли кошового отамана до Москви, а далі – у Сибір (м. Тобольск). 

Арешт і заслання улюбленого полководця для запорізького козацтва 

було важким ударом. Січовики одразу розпочали клопотання про повернення 

свого отамана із заслання і відправили спеціальне посольство до Москви. 

Дізнавшись про арешт Івана Сірка, турки і татари почали частіше 

нападати на Січ, захопили Кам’янець-Подільський, нависла загроза окупації 

Правобережжя. Згодом у справу втрутився польський король Ян Казимир і 

російський цар змушений був звільнити Сірка. Згодом кошовий повернувся 

на Січ. В наступні роки Сірко провів ряд блискучих військових операцій, 

зупинивши під Чигирином 200-тисячне турецько-татарське військо. І свої, і 

чужі, і друзі, і недруги – всі однаково відгукувалися про Сірка, як про людину 

видатного військового хисту.  

У 1674 році турецький султан Магомет IV разом з кримським ханом 

напали на Запоріжжя, але були розбиті. Саме з цими подіями пов’язаний 

знаменитий лист запорожців турецькому султану, що послужив сюжетом для 

картини Іллі Рєпіна «Запорожці». На вимогу султана покоритися й не 

турбувати його своїми нападами, запорожці дали йому їдку, сатиричну 

відповідь. 

Кошовий Іван Сірко в умовах політичного безладу, що панував в 

Україні, єдиний спромігся організувати захист степового порубіжжя від 

грабіжницьких рейдів татар та ногайців. На відміну від походів, які він 

підпорядкував політичним завданням, Сірко атакував без будь-яких 

політичних міркувань. 

Про Івана Сірка писали свого часу видатні літописці та історики, 

зокрема Самовидець, Григорій Грабянка, Самійло Величко, анонімний автор 

«Історії русів», а також польські, німецькі, швейцарські хроніки та газети. 

Щиро дивувався анонімний автор: чому простий козак з немилозвучним 

прізвищем має славу знаменитих мальтійських лицарів, чому такої слави не 

зажив якийсь король або князь? Згодом дав відповідь на своє запитання, 

вважаючи Сірка виконавцем божого провидіння. «Навіть його прізвище 

Сірко, як Богом даний пес на сторожі християнських овечок, щоб видирати їх 

з вовчої пащеки бусурманів» [6, с.59]. 
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І козаки, і вороги Івана Сірка мали його собі за характерника – чоловіка 

надзвичайної сили волі, що може підпорядкувати собі оточення і, навіть, 

замовляти рани. Козаки вірили, що Сірко знає наперед про те, хто з ним 

збирається воювати, що під час бою може обернутися на хорта, вовка чи 

яструба або заклясти вороже військо. Властивості і вміння характерників, 

яких вважали сильними чаклунами, викликали панічний страх у ворогів, що 

часто спричиняло їх поспішну втечу з поля бою. Майже всі гетьмани, кошові 

отамани і знамениті полковники були «характерниками», але найбільший 

серед них – Іван Сірко. «Страшний був орді, бо був досвідчений у військових 

справах і відважний кавалер, перевищуючи цим Дорошенка» [3, с.27].  

В Криму його ім’я наганяло такий страх, що орда щоденно пильнувала 

і була готова до бою, ніби Сірко вже напав. Навіть дітей татарських, коли 

вони плакали і їх не могли заспокоїти, лякали Сірком, кажучи «Сірко йде», і 

діти замовкали. Подейкували, що ніби запорожці після смерті свого славного 

вождя відрізали його праву руку, з нею ходили на війну і в разі битви 

виставляли її наперед, приказуючи: «Стій, душа й рука Сіркові з нами!» І на 

ті слова вороги, мов зайці, тікали геть від козаків. 

Жива й неймовірна легенда про те, що рука Івана Сірка допомогла 

перемогти французів у Вітчизняній війні 1812 року. Коли російська армія 

стояла під Бородином, козак Михайло Нелипа розповів Кутузову про 

звитяжну праву руку отамана Сірка. За дорученням командувача руку було 

доставлено до Москви і тричі обнесено круг міста, тому французи покинули 

Москву, а Росія виграла війну. «Тоді французи так скоро тікали, що й 

черевики погубили» [6, с.37]. 

В останні роки життя отамана Сірка намагались підкупити або фізично 

знищити, організувавши кілька замахів. Стан здоров’я змусив отамана 

покинути Січ і повернутися у свої володіння у село Грушівку. А помер 

полковник Іван Сірко мирно, на власній пасіці, поблизу містечка Грушівки 1 

серпня 1680 року (сьогодні затоплена водами Каховського моря). Так, так, 

він, кошовий отаман, що все своє життя провів у війнах та походах, віддав 

Богу душу тихої серпневої днини... Тіло його було перевезено по Дніпру на 

Запорозьку Січ і там поховано «всім військом низовим» з військовими 

почестями. 

За свідченням писаря Биховця, Сірко ще за життя наказав зробити йому 

домовину, і час від часу лягав у неї, ніби пробуючи, чи зручно буде лежати. А 

ось що про його смерть оповідає легенда: «...Як помирав кошовий Сірко, то 

казав запорожцям: «Хто з вас, хлопці, могилу мою поливатиме до схід сонця, 

той буде знати стільки, скільки й я... А як буде велика потуга на ворога, то 

нехай хоч мою руку одкопають та несуть поперед війська, і неприятель сам 

себе порубає! А як пройде сім год, то ви одкопайте мене, і покладіть мою 

руку мені в мою труну...» 

Могила Сірка постраждала вперше ще в 1709 році під час розорення 

Чортомлицької Січі. 1956 року на Капулівському мисі встановили чавунне 



Публічне управління в історії української держави: погляд молодого покоління 
 

 

54 

погруддя отамана Івана Сірка роботи дніпровських скульпторів Олександра 

Ситника, Анатолія Білика, Семена Духовенка. Портрети Івана Сірка не 

збереглися, тож дніпропетровські умільці ливарники взяли за основу 

отаманове зображення на відомій картині І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа 

турецькому султанові». 

Постановою Уряду України від 21 липня 1965 р. могилу кошового 

отамана було взято на Державний облік і під охорону держави як пам’ятку 

історії республіканського значення. Біля могили встановлено чавунну плиту з 

написом про те, що могила Івана Сірка перебуває під охороною держави.  

У середині 60 -х рр. ХХ ст. виникла небезпека повного зруйнування 

могили: Каховське море підмивало берег, з’явилося кілька яруг, глинистий 

ґрунт легко сповзав. Громадськість і науковці закликали врятувати поховання. 

У результаті двох років листування та переговорів між установами всіх 

бюрократичних рівнів було прийнято рішення про необхідність термінового 

перенесення праху Івана Сірка в інше місце. Таким місцем мав стати острів 

Хортиця, де створювали історико меморіальний музей заповідник.  

У листопаді 1967 року води Каховського водосховища все ж таки 

підмили берег, де знаходилась могила кошового отамана. Вважалося, що 

Сірко лежить у землі без голови: череп довгий час «мандрував» – до Москви 

в антропологічну лабораторію, до Нікополя, й нарешті опинився в 

Дніпропетровському історичному музеї. Тог ж року прах перезаховали на 

Бабиній могилі біля Капулівки. Там всановлено старий камінь з написом, а 

вище поставлено погруддя. На гранітній плиті викарбувано новий сучасний 

напис: «Тут похований кошовий отаман Війська Запорозького Іван Сірко  

1680 року». 

Лише влітку 1990 року під час святкування 500-річчя українського 

козацтва було здійснено перепоховання останків кошового отамана Івана 

Сірка в окрему капличку з християнським звичаєм. 

Тільки останнім часом, коли розпочалося відродження України, коли 

було проголошено її незалежність, до постаті Івана Сірка почали дедалі 

звертатися науковці, публіцисти, письменники, а могила кошового отамана 

всупереч протидії чиновників стала місцем прощі патріотів України. 

Таким чином, Іван Сірко заслужено займає одне з видатних місць в 

галереї національних героїв України, а в період Руїни він однозначно був 

найяскравішою особистістю. Іван Дмитрович встановив своєрідний рекорд 

в історії Запорозької Січі за кількістю обрань на посаду кошового. 

Починаючи з 1659 і по 1680 рр., він не менше 15 разів очолював Військо 

Низове Запорозьке. За деякими даними його обирали кошовим отаманом  

22 рази! 

Для християнського світу Європи поряд з мальтійськими рицарями 

Сірко втілював образ героїчного борця проти Османської агресії. Адже 

Іван Сірко, дійсно, як пес був поставлений Богом на варті християнських 

овечок. 
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Висновки 

Історія – це наука, що вивчає минуле, пояснює сьогодення і зазирає в 

майбутнє. Про це було б варто пам’ятати політичним діячам, які виявилися 

невдячними учнями її величності Історії. За власними політичними 

амбіціями, прагненням прийти до влади за будь-яку ціну сучасні політики 

забувають про головне: народ та державницькі інтереси. 

У кожного народу є свої історичні постаті яких не в змозі прикрити пил 

віків, стерти з пям’яті час. До таких героїв української історії належить Іван 

Сірко. Перед ним «падали»: Очаків, Ізмаїл, Білгород-Дністровський, Килія, 

Тягина (Бендери), Арабат, Перекоп, навіть Ясси. Найбільших лаврів кошовий 

здобув у боротьбі з турками і кримськими татарами. Виграти 55 битв і жодної 

не програти. 

Досліджуючи життя і подвиги Івана Сірка, я впевнилася, що це була 

надзвичайна людина. Він дійсно був не лише неперевершеним воїном, але і 

прекрасною людиною, яка безмежно любила свій край, свою Батьківщину. 

Сьогодення політичного життя в Україні нагадує часи Руїни. Тоді 

поділили її між собою гетьмани, воювали самі, допомагали «добрі сусіди». 

Заманливий і зрадливий блиск гетьманської булави змушував забувати про 

долю власного народу заради власного зиску.  

За Сірка Військо Запорозьке досягло найбільшої незалежності за всю 

свою історію. Захищаючи осібні інтереси запорізького козацтва та всього 

українського народу, кошовий отаман своїми діями стояв на заваді будь-кому 

із гетьманів, хто намагався підпорядкувати Запоріжжя своїм інтересам. У той 

же час Іван Дмитрович Сірко за будь-яких обставин завжди виступав 

патріотом України, непереборним захисником знедоленого українства. 

Дай, Боже, державницького розуму нашим теперішнім політикам, 

розуміння того, що влада – це не привілеї, а постійна клопітка праця в ім’я 

України та її багатостраждального народу. 
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РОЛЬ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО  

В ДЕРЖАВОТВОРЕННІ УКРАЇНИ 

 

24 серпня Україна святкуватиме 29-ту річницю проголошення 

незалежності. 1991 року політична кон’юнктура не дозволила говорити про 

відновлення незалежності, яку наша держава ствердила ще на початку 

минулого століття. Саме століття тому було закладено фундамент 

сьогоднішньої України. Найбільш плідними були сім з половиною місяців 

правління Павла Скоропадського. Незважаючи на бойкот з боку українських 

соціалістів за існування Гетьманату було проведено надзвичайно інтенсивних 

і плідних процесів державотворення у всіх сферах суспільного буття – 

починаючи з зовнішньої політики, розбудови українського війська, земельної 

реформи і закінчуючи створенням національної Академії наук, розбудови 

початкової освіти. 

Завдяки своїм особистим якостям Скоропадський встиг розгорнути 

державотворчу діяльність у надзвичайно складний та суперечливій ситуації: 

вона вимагала чітких і конкретних дій у творенні розмаїтих і численних 

державних інституцій. І значною мірою вони були створені у надзвичайно 

короткий термін і фактично на голому місці. Це була безприкладна 

лабораторія українського державного будівництва, яка спиралася на 

конкретний професійний досвід її учасників і реанімацію досягнень 

державотворення в історичному минулому України. На тлі руйнації 

більшовиками національних і соціальних вартостей у сусідній Росії 

Гетьманат Павла Скоропадського демонстрував своєрідний прорив у 

майбутнє, утверджував незаперечні державно-правові і національно-

культурні цінності. Досвід Української Держави Павла Скоропадського є 

переконливим доказом реальних творчих здобутків українського 

консерватизму, адаптацію якого до сьогоднішнього буття України важко 

переоцінити. Надзвичайно короткий час перебування Павла Скоропадського 

на чолі Другого Гетьманату засвідчив, що Україна отримала історичну 

постать, яка у надзвичайно тяжких обставинах зуміла вивести корабель 

української державності із трясовиння хаосу та анархії, безоглядної 

політичної демагогії, безплідних соціальних експериментів, ігнорування 

загальнонаціональних потреб суспільства і спрямувати його у конструктивне 
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русло законності і правопорядку. Без сумніву, здобуткам Гетьманату сприяли 

особисті якості Павла Скоропадського, його велетенська напружена праця, 

повсякденно спрямована на розробку і втілення реальних і широких реформ, 

які мали формувати майбутнє Української Держави. Свій чималий досвід у 

військовій справі, ознайомлення з вищим державним апаратом Росії і 

дипломатичними колами під час перебування при царському дворі були 

надзвичайно важливим здобутком, який гетьман вносив у діяльність свого 

уряду. 

Дмитро Дорошенко, якому довелося бути свідком напруженої 

повсякденної праці Павла Скоропадського на чолі держави, з нагоди 25-річчя 

відновлення гетьманства закликав завжди пам’ятати його діяльність “як 

великий прецедент, як дороговказ, як образ того, чого змогли досягнути 

творчі сили українського генія за такий короткий час і серед таких тяжких 

обставин”. [2] 

Український історик засвідчив, звертаючись до гетьмана: “…За сім з 

половиною місяців Вашого правління Ви не спочили й жодного дня, хіба що 

як були в дорозі, коли їздили до Німеччини відвідати імператора 

Вільгельма ІІ. 

А Ваш робочий день тягнувся мало не 16 годин. Відбувши численні 

прийоми делегацій, урядовців, офіційні аудієнції, парадні обіди й вечері 

для чужоземних представників, Ви брали раз-у-раз участь у засіданнях 

Ради Міністрів і, пам’ятаю, глибокі ночі, по засіданні, − а кінчалися ці 

засідання звичайно о 3-4 годині уночі – Ви ще закликали до себе окремих 

міністрів і вже лежачи в ліжку обговорювали з ними пекучі політичні 

справи. Тяжко помилився б той, хто думав би, що життя гетьмана  

України – то було спокійне, безжурне, приємне життя”. Комплекс 

державних заходів гетьмана Павла Скоропадського став тим реальним 

матеріалом, який дав можливість лідеру українського консерватизму 

В’ячеславу Липинському створити політичний трактат “Листи до братів-

хліборобів” та озброїти українців теоретичним і практичним знаряддям 

державотворення. [1] 

Добре обізнаний з практикою державного управління царської Росії 

Павло Скоропадський усвідомлював, що закріпити незалежність України 

всупереч усім деструктивним силам можна тільки тоді, коли буде створена 

боєздатна постійна і регулярна армія, державно-управлінський апарат, 

налагоджено дипломатичні стосунки з якомога більшою кількістю держав, 

відбудовано господарство, транспорт, зміцнено фінанси, буде взято на 

державне фінансування заклади освіти, науки та культури. Суттєві зрушення 

відбулися в організації економічного життя. Вони обумовили неабиякі успіхи, 

в основі яких лежало оздоровлення фінансів. Без золотого покриття було 

поставлено на тверду основу українську валюту. Гетьманський карбованець 

дорівнював за паритетом царському рублю. Бюджет Української Держави 

було зведено без дефіциту. Це дало змогу промисловості, транспорту і 



Публічне управління в історії української держави: погляд молодого покоління 
 

 

58 

торгівлі діяти на повну потужність. Економісти відзначали це як надзвичайне 

явище у порівнянні з іншими регіонами колишньої імперії. Павло 

Скоропадський писав, що в час його правління “Україна була не тільки в 

стані організації, але майже зовсім зорганізованою країною: економічне 

життя в ній відновлялося, торгівля була інтенсивна, залізничний рух і 

транспорт були майже нормальними. У нас було 400.000.000 пудів пшениці 

(6.400.000 тонн); я зібрав більше 4 мільярдів, здебільшого в чужій валюті. Ми 

мали по складах більше 3-ох мільйонів пудів цукру (48.000 тонн); 

металургійна індустрія теж починала функціонувати”. Водночас відбувалося 

неухильне і регулярне створення державного апарату. Дуже швидко було 

налагоджено роботу міністерств, відновлено правильний адміністративний 

розподіл України на губернії і повіти, створено адміністративний 

губернський і повітовий апарат – староства. В результаті усі закони і 

розпорядження керівних центральних органів держави не залишалися суто 

декларативними актами, як це переважно було за урядування Центральної 

ради, а реалізовувались набагато ефективніше на місцях. Такі послідовно 

конструктивні наміри діяльності гетьманського уряду весь час 

наштовхувалися на опір чи нерозуміння традиційних українських політичних 

партій. Вони, за словами Дмитра Дорошенка, “з самого моменту 

проголошення гетьманства вважали, що українська державність серйозно 

загрожена”. Намагання уряду залучити до державотворчої діяльності фахові 

сили трактувалися згаданими політичними колами як “виступи проти самої 

української національності”. В той же час замість того щоб брати участь в 

уряді, діяльності адміністрації і вносити послідовно “національну” корекцію 

у політичний курс Гетьманату, українська опозиція фактично розхитувала 

національну державність. Міністр внутрішніх справ Ігор Кістяківський 

констатував, що українська держава може йти по шляху свого національного 

розвитку тільки за умови політичної толерантності. “Окремим політичним 

партіям необхідно надати повну свободу відстоювати свої ідеї і погляди. В 

цьому питанні не може бути виключення і для партій соціалістичних, які 

стоять на основах еволюційного розвитку соціалізму”, – зауважив міністр. 

Водночас т. зв. “революційний соціалізм”, який сповідували українські 

ліві, цілком логічно кваліфікувався як антидержавне явище, і держава 

зобов’язувалася поборювати його. Виступаючи на нараді губернських 

старост і міських отаманів, він наголосив, що “зростання і процвітання 

України можливе тільки на твердих національних засадах”. Ігор 

Кістяківський демонстрував чітке розуміння відродженого гетьманства  

як вияв масового прагнення до самостійної держави, яке необхідно 

всебічно підтримувати. “Могутній рух селян-хліборобів, пронизаний 

здоровими ідеями державності, висунув історичний прапор української 

самостійності – гетьманство, – зазначав він. – Під цим прапором крокує 

глибокий національний рух і наше завдання – всебічна і послідовна його 

підтримка”. [1] 
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Дуже складною справою виявилося формування збройних сил 

Української Держави. За основу військового будівництва було прийнято 

проект, розроблений військовим відомством УНР. Він передбачав створення 

8-ми піхотних корпусів, 4-х з половиною кінних дивізій на основі 

територіального комплектування. Проте цей документ не став практичним 

стимулом до створення регулярних і постійних збройних сил. Гетьманат 

одразу перевів творення української армії на реальний ґрунт. Вже наприкінці 

травня був розроблений законопроект про загальні засади військової служби, 

яка відкидала станові принципи формування і забезпечувала вільний доступ 

до військової освіти і посад. Від 22 червня суттєво оновлено персональний 

склад військової адміністрації. Було заплановано створення системи 

військових шкіл для підготовки офіцерів усіх родів зброї, розпочато 

організацію Державної військової академії. [2] 

24 липня вийшов закон про загальну обов’язкову військову 

повинність. Мобілізація мала розпочатися в жовтні 1918 р. і дати 85 тис. 

вояків, на 1 березня 1919 р. – ще 79 тис. У липні було сформовано 

Гвардійську сердюцьку дивізію (5 тис. вояків), яка мала стати взірцем  

для майбутньої української армії. Військове будівництво суттєво 

ускладнювалося позицією командування австро-німецьких військ. Там 

побоювались утворення в Україні сильної і боєздатної армії. Не була 

чіткою позиція щодо цієї проблеми і у вищого політичного і військового 

керівництва Рейху. Полагодити справу будівництва української армії 

певною мірою вдалося особисто гетьману Павлу Скоропадському під час 

зустрічі з імператором Вільгельмом ІІ. Гетьман домігся передачі Україні 

захопленого німцями Чорноморського флоту. Можна констатувати, що в 

добу Гетьманату будівництво українських збройних сил було введено в 

регулярне русло і ґрунтувалось на новітніх військових досягненнях 

тогочасного цивілізованого світу. [1] 

Українське обличчя нової держави, значною мірою визначалося її 

зовнішньополітичним курсом. Уряд Центральної ради вирішував проблеми 

міжнародного представництва не за вимогами міжнародного права і не 

шляхом прийняття законів, а нотами або усними заявами. Гетьман поставив 

цю проблему на послідовно правові рейки. Вихід Української Держави на 

міжнародну арену супроводжувався проблемою визнання інституту 

гетьманства з усіма його правовими інсигніями, титулатурою, формою 

звертання тощо, які спирались на українську гетьманську традицію і ще не 

застосовувались у тогочасній дипломатичній практиці. Причому вживання 

Павлом Скоропадським титулатури “Гетьман Всієї України”, яка визначила 

загальнонаціональний характер влади та її поширення на всі етнічні 

українські землі, не могло не зачіпати інтереси деяких держав, які включали 

українські етнічні території. Саме з огляду на це Австро-Угорщина 

зобов’язала свого посла Йоганна Форгача утриматись від вживання 

титулатури “Гетьман Всієї України”. Визнання влади гетьмана де-юре було 
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здійснене насамперед Німеччиною і Австро-Угорщиною в Києві вже 2 травня 

1918 р. За кілька днів це було зроблено також Болгарією і Туреччиною. Своїх 

представників прислали до Києва Данія, Персія, Греція, Норвегія, Швеція, 

Італія, Швейцарія. Це означало фактичне визнання України. Зовнішня 

політика Української Держави мала послідовно національно-державний 

характер. У її проведенні неабияке значення мали світоглядні позиції 

гетьмана та його зовнішньополітичні орієнтири. [3] 

На початок листопада 1918 р. був готовий проект земельної реформи, 

розроблений міністром земельних справ Володимиром Леонтовичем. Він 

передбачав примусовий викуп державою усіх великих земельних маєтків, які 

мали бути парцельованими між селянами за допомогою Державного 

земельного банку, у розмірі не більше 25 десятин землі на одне господарство. 

Від відчуження землі звільнялись лише ті господарства, які мали 

агрокультурне значення, однак лише розміром до 200 десятин землі кожне. 

Цей закон був одним з найбільш демократичних у порівнянні із земельними 

законами інших держав тодішнього світу. Здійснення наміченої реформи, без 

сумніву, могло дати поштовх потужному соціально-економічному розвитку 

України. Воно забезпечувало такий земельний устрій, основою якого ставали 

середньо-заможні, самодостатні індивідуальні господарства. Це вело до 

утвердження економічно здорової, незалежної хліборобської верстви – опори 

Української Держави. Гетьман і його оточення розуміли, що у тій боротьбі, 

яка розпочалась між більшовизмом і Україною, визначальну роль може 

відіграти лише та соціальна верства, яка є власником засобів виробництва і 

продуцентом водночас. Такою верствою могло стати відновлене у новітній 

час козацтво, яке, спираючись на традиції вільного володіння землею і 

зброєю, могло бути вкрай зацікавленим в існуванні інститутів приватної 

власності на землю і стабільної національної державності, яка захищала б ці 

інститути. [1] 

Дивлячись на вище написане можна сказати, що саме діяльність Павла 

Скоропадського має величезний вплив навіть сьогодні, в основному завдяки 

створенні Академії наук та її подальшої діяльності. Вивчаючи здобутки 

Гетьманату і констатуючи усі труднощі і складність взаємин в українському 

суспільстві, розглядаємо його як фактично першу спробу утвердження 

внутрішнього миру і співпраці всіх його верств, політичних течій та 

інститутів в Україні новітньої доби. 
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ПЕРЕБУДОВА: ШЛЯХ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 

Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року стало 

кульмінаційним моментом складного та багатогранного процесу суспільної 

трансформації, що розпочався 1985 року і фактично не завершився досі. 

Проте, саме розпад СРСР, важливим чинником якого було здобуття Україною 

самостійності, зробив здійснені перетворення незворотними, а також створив 

політичні передумови для ще радикальніших змін.  

З 8 по 20 серпня 2019 року Фондом “Демократичні ініціативи” імені 

Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології було 

проведено опитування «Що для вас означає День Незалежності України?».  

День Незалежності як державне свято найбільше сприймають у 

Центральному (77%) та Західному (75%) регіонах, дещо менше – на Півдні 

(58%) та Сході (60%). 

Отже, особливо актуальним для учнів і майбутніх студентів є знання 

історії Української держави. Історія держави, як незалежної держави, вивчає 

процеси державного будівництва, які відбуваються нині. Незабаром нам 

прийдеться приймати безпосередню участь, як громадянам, які користуються 

правами і свободами, гарантованими українською державою через вибори і 

референдуми, як державним службовцям і посадовим особам органів 

виконавчої влади і місцевого самоврядування, які будуть реалізовувати 

державну політику в сфері охорони прав і свобод людини, державних і 

суспільних інтересів, забезпечення національної безпеки України. 

Мета роботи: дослідити вплив перебудови на активізацію суспільно-

політичного життя і на процес формування незалежної держави. 

Перебудовані та постперебудовані роки чекають на вивчення й не 

швидко вчені скажуть своє останнє слово. Ці події мають, як кажуть, 

вистигнути й відстоятися, тому кожен має можливість їх власної оцінки. 

У березні 1985 року на посаду керівника КПРС та СРСР після смерті 

генерального секретаря ЦК КПРС К.Черненка було обрано М. Горбачова. За 

його пропозицією розпочалась перебудова (квітень 1985 рік). Завдяки цій 

діяльності мали розпочатися зміни у п’яти провідних сферах життєдіяльності 

суспільства:  
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 внутрішня політика (демократизація суспільного життя та 

народовладдя); 

 економіка (перехід від екстенсивних методів господарювання до 

інтенсивних); 

  зовнішня політика (припинення «холодної війни» та побудова 

спільно європейського дому);  

 ідеологія (ліквідація цензури, гласність, вільне виявлення думки 

громадян); 

 соціальна сфера (покращення матеріального та культурного 

добробуту населення).  

М.Горбачов добре усвідомлював значення України для СРСР, кожний 

успіх якої, писав він, «означає істотну додачу до загальнонародного 

багатства, зате й кожний збій у роботі особливо чутливий». Тому до останніх 

днів свого президентства він намагався будь-що утримати Україну в орбіті 

СРСР і пішов зі своєї посади, остаточно переконавшись, що Україна твердо 

стала на шлях незалежності. Це, зокрема, добре простежується у його книжці 

«Декабрь 91. Моя позиция». Ставши генсеком, він у червні 1985 році прибув 

в Україну, засвідчивши тим, що «Центральний Комітет КПРС і Радянський 

уряд, партія і усі радянські люди високо цінують той величезний внесок, який 

вносять комуністи, весь народ Української РСР у розвиток і зміцнення 

економічної та оборонної могутності нашої батьківщини».  

Україна й після квітня 1985 року, з проголошення нового курсу, 

лишалася стабільною республікою, краще від інших забезпеченою 

продуктами та товарами повсякденного вжитку. Особливістю соціально-

політичної ситуації в Україні був більш низький, у порівнянні, наприклад, з 

Росією, рівень активності населення. Це пояснювалося у першу чергу 

традиційно більш високим рівнем життя, меншою загалом люмпенізацією та 

більшим стійкими джерелами прибутків. В Щербицький, у порівнянні з 

керівниками деяких інших республік, скажімо, Середньої Азії, вів досить 

скромний спосіб життя. 

Компартія України традиційно була найбільш самостійною з-поміж 

комуністичних партій союзних республік. Вона єдина із республіканських 

компартій мала власне Політбюро, розгалужену систему добору та навчання 

кадрів. Обстановка в Компартії України сильно впливала на КПРС загалом і 

на розстановку сил в її ЦК.  

Непохитність керівної еліти в Україні дала підстави для поширення 

думки про те, що вона є заповідником застою. І справді, хоч з проголошенням 

курсу на перебудову люди тут почали дивитися на багато речей зовсім 

іншими очима, бачити те, чого раніше не помічали, й сумніватися в тому, що 

донедавна вважалося само собою зрозумілим, що з’явився особливий попит 

на особистості і реальний шанс відчути себе по-справжньому «свідомим 

історичним діячем», для України певний час (майже протягом трьох років) 

було характерним переважанням виконавчого «синдрому», а основним 
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збуджувальним мотивом до дії служила команда згори. Це створювало 

перепони на шляху до звільнення свідомості від старих уявлень про «вождів» 

та «гвинтиків», «вождів» і «маси» в історії. 

Суспільно-політичне життя в республіці на старті перебудови фактично 

не відзначалося дискусіями навколо генеральної лінії партії. Йшлося лише 

про те, як краще досягти її цілей. Передова частина суспільства виявила 

готовність включитися у колективний пошук шляхів і методів вирішення 

поставлених завдань. На IX з’їзді письменників України було поставлено 

питання про захист і розвиток української мови, що на деякий час 

стимулювало громадську активність творчої інтелігенції.  

З проголошенням курсу на гласність гостріше почали обговорюватися 

національні проблеми, такі трагічні сторінки, як, зокрема, колективізація та 

голод 1932–1933 рр., репресії 30-40-х років, а також період застою. 

Особливого звучання набувала тема катастрофи на Чорнобильській АЕС та її 

наслідків. 

Загалом же громадська ініціатива до середини 1988 року майже не 

виходила за межі офіційної політики. Більше того, вона значною мірою йшла 

у розвиток рішень, що відповідали настроям у суспільстві. 

Зародження масового громадсько-політичного руху в другій половині 

1980-х рр.. починалося з виникнення численних неформальних груп, 

об’єднань, організацій, які зароджувалися в республіці, як і повсюдно у 

СРСР, уже на початковому етапі «перебудови». Якщо на кінець 1986 року такі 

угруповання тільки де-не-де виникали і не мали достатньої сили й ресурсів 

для розвитку, то з 1987 року кількість неформальних об’єднань збільшується. 

Існували різноманітні причини, які спонукали людей до об’єднання за 

інтересами: літератори групувалися з метою захисту своїх авторських прав; 

молодь об’єднувалася під впливом ідей пацифізму; громадяни, які 

усвідомлювали політичну кризу системи, порушення прав людини у СРСР, 

шукали своїх однодумців серед населення з метою пропаганди ідей про 

необхідність зміни державного і суспільного устрою на основі запровадження 

самоуправління трудящих без участі рад і партійних органів; захисники 

довкілля об’єднувалися для збереження екології та ін.  

Розвиток національно-визвольного руху в другій половині 1980-х років, 

набуваючи масовості, відзначався певною розпорошеністю, відсутністю 

єдиного координаційного центру, здатного скласти опозицію тоді ще 

всесильній Комуністичній партії. Важливим кроком до об’єднання 

національно свідомих сил стало організаційне оформлення всеукраїнської 

організації – Народного руху України.  

У лютому 1989 року за ініціативи керівництва Київської організації 

Спілки письменників України в газеті «Літературна Україна» було 

опубліковано проект програми Народного руху України за перебудову. 

Тодішнє парт керівництво, очолюване В. Щербицьким, насторожено 

зустріло спалах політичної активності. Незважаючи на те, що Рух був менш 
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радикальним, ніж прибалтійські народні фронти, і навіть погоджувався 

визнати керівну роль Компартії України, у республіканській і місцевій пресі, 

на телебаченні, радіо проти нього було розгорнуто кампанію тенденційної 

критики. Незважаючи на опір компартійних структур, 8-10 вересня 1989 року 

в Києві відбувся Установчий з’їзд Народного руху України за перебудову. 

Дуже гострих дискусій не було, а прийняті рішення в багатьох положеннях 

збігалися з цілями, декларованими керівництвом КПРС. 

З’їзд заявив про свою підтримку перебудови, хоча про «керівну роль» 

Компартії України не йшлося. Були прийняті Програма і Статут організації, 

обрані її керівні органи. Головою Руху став відомий український поет І.Драч, 

а його заступником – академік АН УРСР П.Кислий.  

Найпотужнішими заходами Руху були “Живий ланцюг” до дня Злуки 

ЗУНР та УНР (22 січня 1990 р.) та масове відзначення 500-річчя запорізького 

козацтва (7–12 серпня 1990 р.) на Нікопольщині та в Запоріжжі, а також 

великі історико-просвітницькі акції під Берестечком, Батурином, в Лубнах і 

Хотині. Вони демонстрували силу Руху, єдність України на шляху до її 

соборності. Багатогранна діяльність НРУ справила визначальний вплив на 

консолідацію демократичних сил та їхнє організаційне згуртування, 

наростання різновекторних виявів громадсько-політичної активності у 

боротьбі за незалежність і відновлення української національної державності.  

У жовтні 1990 року керівництво Руху стає на нову політичну лінію – 

вихід України із СРСР, усунення Компартії від влади. Втрата Компартією 

України монополії на владу виявила її внутрішню слабкість, прискорила 

наростання в ній кризових явищ, нагромадження передумов її розпаду. На 

тлі зменшення кількості бажаючих вступити до партії, починаючи від 1987 

року, керівництво Компартії України зіткнулося й з таким явищем, як 

добровільний вихід з її лав, причому надалі воно набуло прогресуючого 

характеру. 

4 березня 1990 року відбулися вибори до Верховної Ради УРСР, 

народний рух зробив все, щоб провести якомога більше своїх кандитатів у 

парламент республіки. Представники 43 неформальних організацій 

сформували Демократичний блок України і НРУ став одним із 

співзасновників блоку. Демократичний блок здобув 111 депутатських місць. 

У парламенті сформувалися два депутатські блоки: очолювана 

О. Морозом комуністична більшість під назвою «За радянську суверенну 

Україну» й опозиційна «Народна рада» на чолі з І.Юхновським. Компартія 

України впевнено контролювала парламент, у якого тепер зосереджувалася 

вся повнота влади. Це була не окрема партія, а лише продовження КПРС на 

території республіки. Тому здавалося, що влад Кремля над Україною 

залишалася непорушною. Робота Верховної Ради УРСР нового складу надала 

нового імпульсу політичного життю України. Вперше за багато десятиліть з 

найвищої трибуни пролунала правда про становище, у якому опинився 

український народ. Вперше на державному рівні в УРСР відкрито заговорили 
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про незалежність України. Нарешті, 16 липня 1990 року Верховна Рада 

прийняла Декларацію про державний суверенітет України. 

Склалася історична ситуація, коли суверенітет проголусували не лише 

депутати-демократи, але й компартійна більшість. Але ж та більшість не 

погодилася надати Декларації про державний суверенітет статусу 

конституційного акта чи закону. Це викликало загострення ситуації, а восени 

1990 року призвело до політичної конфронтації в суспільстві. 

Непослідовність лінії Верховної Ради виявилася і в економічній 

політиці. Прийнявши закон про економічну самостійність УРСР, розробивши 

власну Концепцію переходу Української РСР до ринкової економіки, вона, 

користуючись законодавчами повноваженнями, гальмувала роздержавлення й 

приватизацію, стимулювала своїми діями інфляцію та підвищення цін. 

Після путчу Верховна Рада голосами 346 народних депутатів ухвалила 

Акт проголошення незалежності України. Референдум на підтвердження 

Акта призначався на 1 грудня 1991 року одночасно з президентськими. 

Невідомо, що показав би республіканський референдум на підтримку 

незалежності України, якби він був організований 17 березня замість 

всесоюзного на підтримку збереження СРСР. Однак у шоковій ситуації після 

путчу на підтримку Акта проголошення незалежності висловилися 90% 

громадян, які брали участь у голосуванні.  

Висновок 

Радянська держава-комуна, яка була створена В.Леніним і представлена 

як ідея в його «Квітневих тезах», будувалася методами страхітливого 

насилля. Вона прожила відведений їй історичний строк до самого кінця. 

Горбачовська «перебудова» була спробою керівників КПРС надати 

людське обличчя радянському комунізму. Реформатори з оточення 

останнього генсека вважали, що за допомогою політичної реформи можна 

справитись із системною кризою, яка загрожувала колапсом радянського 

ладу.  

Значну роль у відродженні Української Народної Республіки належить 

українським політичним силам. Своїми просвітницькими, культурницькими і 

політичними кампаніями вони повертали народу витруєну з його свідомості 

за довгі десятиліття історичну пам’ять. У ситуації спонтанного розвалу 

командної економіки український рух змусив ту частину компартійної 

номенклатури, яка боялася втратити владу, перетворитися на суверне-

комуністів і взяти курс на суверенізацію України. Було організовано перші 

вільні вибори в республіканський парламент за цілком демократичною 

формулою, прийнято Декларацію про державний суверенітет України, 

ліквідовано загрозу знецінення Декларації під час Всесоюзного референдуму 

17 березня 1991 року, засновано посаду Президента України з вибором 

президента всенародним голосуванням, проголошено Акт незалежності 

України, прийнято державну символіку задушеної більшовиками УНР і, 

врешті-решт заборонив Компартію України. 
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Під час пербудови багато говорилося про громадянське суспільство, 

про необхідність його перебудови. Тоді здавалося, що громадянське 

суспільство можна будувати. Проте будувати його не можна. Воно повинне 

народитися в ході природних процесів, трансформації директивної економіки 

в ринкову і перетворення тоталітарної політичної системи в демократичним. І 

хоча, наше суспільство не можна вже назвати тоталітарним, але ще рано 

називати громадянським.  

На території України громадянське суспільство почало народжуватися в 

останні роки «перебудови» коли виникли перші неформальні організації. На 

сьогоднішній час КПРС не має впливу, але існує безліч нових партій, які 

народжуються на гроші олігархів, щоб представляти їхні інтереси в 

парламенті. Це вказує на те, що в нашій державі не сформувалася політична 

нація.  

Громадянське суспільство будувати не можна, але можна добиватися 

економічних реформ, які сприятимуть появі повноцінного середнього класу – 

основи, на які тримається це суспільство. Можна і треба боротися зі 

стереотипами у свідомості людей. Відтворення історичної пам’яті – реальна 

справа. Важливо тільки не вигадувати нових історичних міфів на зміну 

старим і не застосовувати інтелектуального насилля щодо тих, хто з трудом 

осмислює нову реальність. 

Відтворюючи історичну пам’ять, ми торуємо шлях до утвердження 

громадянського суспільства і політичної нації – української політичної нації.  
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У ВІЙСЬКУ ЗАПОРІЗЬКОМУ 

В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII–XVIII СТ. 

 

В наш час про демократію не висловлюється хіба що лінивий. Політики 

вправляються у красномовності, описуючи широту свободи і впливу 

громадян на державні процеси у своїх країнах. Хоча існують і прихильники 

точки зору, що влади народу, як такої, у світі не існує вже багато десятиліть. 

Але історія пам’ятає державне формування, яке володіло усіма ознаками 

демократичного суспільства.  

Українська козацька держава, що була утворена внаслідок національно-

визвольної війни 1648–1654 рр., подолала різні етапи розвитку, які позначилися 

на її кордонах, устрої та державно-правовому становищі. У науковій літературі 

існує ряд назв Козацької держави: Військо Запорізьке, Військо Запорізьке 

Низове, Гетьманщина. Назва Військо Запорізьке Низове стосується запорізьких 

земель, а Гетьманщина – це козацькі полки на лівому березі Дніпра, які 

безпосередньо підпорядковувалися владі гетьмана і після 1667 р. за умовами 

Андрусівського перемир’я відійшли до Московської держави.  

На кінець 1648-початок 1649 рр. Військо Запорозьке мало усі основні ознаки 

державності: власну територію, публічність влади, забезпеченість спеціальним 

апаратом управління. Національна держава, створена Б. Хмельницьким, за його 

життя охоплювала територію з населенням понад 3 млн. осіб. На заході її кордон 

збігався з порубіжжям старого Брацлавського воєводства, на півночі в районі  

м. Зв’яголя (сучасний Новоград-Волинський) дотикався до р. Горині, далі вище 

Овруча тягнувся через Прип’ять і Дніпро на лівий берег, охоплюючи Любеч, 

Новгород-Сіверський і Стародуб (тепер Брянська обл. Російської Федерації) 

Адміністративний устрій Гетьманщини дублював структуру військ. 

Адміністративно-територіальні одиниці відповідали ієрархії бойових 

підрозділів Запорізької Січі, забезпечуючи максимально швидку мобілізацію 

військовозобов’язаного населення – козацтва. 

Прототипом державного апарату Гетьманщини стали установи 

Запорізької Січі, в якій вся влада належала козацькому війську. Найбільший 

розквіт Запорізької Січі припадає на XVI–XVII ст. У ній сформувалась 

самобутня організація козацького самоврядування, яка згодом лягла в основу 

державного механізму Гетьманщини. 

Так, вищим органом влади Запорозької Січі була військова рада за 

участю всіх козаків. Вона вирішувала найважливіші питання. Рада 
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скликалась за потребою, а обов’язково двічі на рік – 1 січня і 1 жовтня. Вона 

обирала на рік уряд Січі – військову старшину, а також місцеві органи влади – 

паланкову і курінну старшину. 

Трирівнева система державного управління Гетьманщини (генеральний, 

полковий та сотенний рівні) стала унікальним явищем в історії українського 

та світового державотворення. Вона не спиралась безпосередньо на стару 

державну традицію Київської Русі, а зародилась на хвилі козацького 

повстання проти Польщі і була пройнята духом свободи та демократії. Вона 

поєднала в собі народовладдя Запорозької Січі та елементи мілітарної 

організації управління, продиктованої викликами часу. 
З перших днів національно-визвольної війни фактична влада перейшла до 

запорізького війська. Генеральний уряд на чолі з гетьманом виконували функції 
кабінету міністрів і займався організацією держави. У військових умовах склався 
становий державний устрій. Всі адміністративні функції після ліквідації 
польсько-шляхетського державного апарату стала виконувати козацька старшина. 
На верхівці владної організації Гетьманщини стояли три управлінські інституції: 
Генеральна (загальна військова) рада, Старшинська рада, гетьман. Вищим 
державним органом виконавчої влади Гетьманщини був Генеральний уряд.  

Невизначеність норм представництва на генеральних радах становила 
суттєвий недолік у функціонуванні політичної системи Гетьманщини. Так, 
старшина, невдоволена ухваленими на раді рішеннями, отримувала 
можливість апелювати до російського царя чи польського короля. Це сприяло 
анулюванню постанов, і зумовлювало дестабілізацію в країні. 

Запровадження представницького принципу формування Генеральної 
військової ради через допущення на неї лише старшини та виборних 
«чолнійших» козаків, було зумовлене об’єктивною необхідністю 
вдосконалення ради та намаганням гетьмана й козацької старшини усунути 
простих козаків від участі у вирішенні найважливіших держаних справ. 
Подібні заходи сприяли трансформації Генеральної ради з інституту прямого 
волевиявлення в представницьку установу. 

На Генеральній раді голосування було відкритим та одноосібним, 

відбувалось за допомогою вигуків, а вразі прийняття схвального рішення – 

підкиданням шапок. Підрахунок голосів не проводився. Ухвалення рішень 

фіксувалось на слух чи візуально. 
У другій половині XVII ст. Генеральна рада почала втрачати своє 

політичне значення. Гетьман та козацька старшина поступово перетворили її 
у формальний засіб легітимного приходу до влади. В кінці XVII ст. рада 
взагалі перестала скликатись. Таким чином, Генеральна рада в Гетьманщині 
була оригінальним державно-правовим інститутом, діяльність якого свідчила 
про демократичні традиції українського державотворення. 

Із занепадом ролі Генеральної ради в Гетьманщині помітно зростало 

значення Старшинської ради. Старшинська рада існувала у трьох іпостасях: 

 Мала Рада (входили гетьман та Генеральна старшина); 

 Велика Рада (входили гетьман, Генеральна старшина, полковники та 

полкова старшина); 
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 ширші збори Старшинської ради, до складу якої крім гетьмана, 

Генеральної старшини, полковників та полкової старшини входили сотники, 

міська рада та вище духовенство. Вони скликались двічі на рік – між Різдвом 

і Водохрещем та на Великдень. 
Інститут гетьманства посідав надзвичайно важливе місце у політичній 

системі козацько-гетьманської держави. Зміна влади гетьмана неодмінно 
екстраполювалася на державно-правове становище України.  

Важливу роль в системі організації державного управління Гетьманщини 
відігравала Генеральна старшина. Скликали Раду генеральної старшини, як 
правило, кілька разів на рік – на Різдво, Великдень, Спаса, Новий рік. На раді 
обговорювались такі питання як організація оборони краю, висування 
кандидатур на важливі посади, справи адміністративного, судового і 
господарського характеру. Спробу законодавчо закріпити терміни з’їздів і 
функції ради було зроблено в конституції П. Орлика 1710 р., але остання так і 
не була реалізована на території Лівобережної України. Раду генеральної 
старшини можна порівняти з пани-радою Великого князівства Литовського, з 
боярською думою Московського царства, з радою нобілів у Французькому 
королівстві тощо. 

Часткова виборність старшини у владних інституціях надавали 
Козацькій державі стихійно-демократичного характеру. У ній, хоч і без 
відповідних юридичних декларацій, де-факто утвердилась всестанова 
рівність з розподілом функціональних обов’язків станів без виділення 
жодного з них у верству, привілейовану законом на шкоду решті. У 
Гетьманщині в часи правління Б. Хмельницького вдалось поєднати такі 
малопоєднувані принципи, як військова централізація та народовладдя. 

Місцеві органи влади та управління гетьманської держави – полковий і 
сотенний уряди, міське й сільське управління – наслідували засади організації 
центральної влади. Їхня організація відштовхувалася, насамперед, від потреб 
оперативної мобілізації збройного люду. Адміністративний поділ козацько-
гетьманської держави, що складався з полків та сотень, дублював структуру 
війська: територіальні одиниці відповідали ієрархії бойових підрозділів, 
забезпечуючи максимально швидку мобілізацію козацького стану. 

До складу полкового уряду входили полкова козацька рада, полковник, 

полкові старшини, рада полкової старшини і полкові канцелярії. Полковий 

уряд очолювали полковники, які виступали як представники військової 

адміністративної влади на території полку та були виконавцями доручень 

гетьмана, генеральних і старшинських рад. Фактично полковники 

забезпечували владу гетьмана на місцях. Тому своїм розвитком інститут 

полковника поступався тільки перед гетьманом. Влада полковників 

набувалася через вибори на полковій козацькій раді. 

Управлінською й технічною установою полкового уряду була полкова 

канцелярія. У межах полку вона виконувала загалом такі ж функції, що й 

генеральна військова канцелярія на загальнодержавному рівні. Полкова 

канцелярія розвинулась у провідну установу полкового уряду. Вона 

забезпечувала механізм взаємодії генерального, полкового і сотенного урядів. 
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Загалом, існування подібної системи розподілу влади було зумовлено 
необхідністю якомога ефективніше виконувати функцію публічного 
управління. Звичайно, у часи Гетьманщини і мови не йшлося про цей термін 
у сучасному його значенні, однак історично демократичний устрій козацької 
держави дозволяв реагувати на запити усіх верств населення та мобілізувати 
сили задля вирішення конкретних питань. 

На мою думку, проаналізувавши усе вищезгадане, можна зробити 
висновок, що система контролю, оцінка ефективності та адміністрування у 
Гетьманщині за своїми рисами дуже нагадувала публічне управління в 
сучасному уявленні. Внутрішня діяльність державних установ була 
зосереджена на вирішенні управлінських питань. Звичайно, не можна 
забувати і про недоліки такого формату: спроби гетьманів монархізувати 
структуру, геополітичні прорахунки керівництва, відсутність конкретної 
економічної структури. Однак усі ці аспекти можна віднести до розряду 
проблем державного управління та кадрових прорахунків. 

Таким чином, публічне управління у Війську Запорізькому в другій 
половині XVII–XVIII ст. стало унікальним історичним прикладом поєднання 
ефективного публічного та нерезультативного державного управління. Ми 
маємо пишатися здобутками наших предків та вчитися на їхніх помилках: 
демократія закладена у наших генах, однак, доволі часто мусимо миритися, 
на жаль, і з відсутністю компетентних управлінських ініціатив. 
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УКРАЇНА У 1917–1921 РОКАХ 

 

Гей,Україно,рідна країна:чи вдавалось тобі на свєму шляху героїчної 

історіїї реалізувати свої сакралні і ментальні роздуми в практику.Міркую,що 

тобі це вдалося зробити на протязі 1917-1921рр. 

У новітній історії України період з березня 1917 р. по березень 1921 р. 

посідає особливе місце. Це драматичний, вкрай суперечливий і водночас 

насичений важливими політичними і соціально-економічними подіями період 

української національно-демократичної революції, громадянської війни та 

іноземної збройної інтервенції. 

Я вважаю, що актуальність теми полягає також у тому, що особливості 

поточного моменту, нестабільність політичного й соціально-економічного 

розвитку дають змогу порівнювати сучасні тенденції в нашому державному 

житті з перипетіями державного будівництва 1917–1921 рр., коли у діалектичних 

суперечностях викристалізовувалася й стверджувалася ідея української 

державності. Тому драматизм, складність і суперечливість державотворчого 

процесу 1917–1921 рр. в Україні, слабка розвиненість політичних сил, їхній 

антагонізм, брак багатьом лідерам світоглядної зрілості і теоретичної 

озброєності та подібність із сучасним моментом у поступі українства актуалізує 

досліджувану проблему. Треба враховувати й те, що за радянської доби про 

об’єктивне висвітлення вказаного періоду вітчизняної історії не могло бути й 

мови. Однак успішний розвиток історичної науки неможливий без ґрунтовного 

вивчення і творчого використання величезної наукової спадщини, створеної 

попередниками. В зв’язку з цим особливого значення і актуальності набуває 

історіографічний аналіз наукового доробку з проблеми. 

Гостра політична боротьба, змагання за незалежність України в 1917-

1921 рр., за її державність піднесли національну свідомість українського 

народу, який зробив вагомий внесок не лише в історію України, а й в історію 

Європи, світову історію. На міжнародній політичній арені було поставлене 

“українське питання” і продемонстровані перші кроки його вирішення. 

Навесні-влітку 1917 р. український національно-визвольний і революційно-

демократичний рух досягнув свого апогею. Його яскравими віхами стали: 

 Всеукраїнський національний конгрес (6-8 квітня 1917 р.); 

 Перший Всеукраїнський військовий з’їзд (5-8 травня 1917 р.); 
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 Другий Всеукраїнський військовий з’їзд (5-11 червня 1917 р.); 

 Всеукраїнські з’їзди селянських і робітничих депутатів (травень-

липень 1917 р.). 

Все це було яскравим свідченням того, що в Україні набирав сили 

національно-визвольний рух, ширилась своя, неадекватна російській, 

Українська демократична революція, за своїм характером і змістом як 

національна, так і соціально-економічна. 

Важливими офіційними документами, за якими чітко простежується 

державотворча діяльність Центральної Ради, були її Універсали. 

Того ж дня, 16 (29) квітня 1918 р., коли була розігнана Центральна Рада, 

в Києві, на з’їзді хліборобів було обрано Павла Скоропадського гетьманом 

України. 

Внутрішня політика П. Скоропадського проводилася не в останню 

чергу в інтересах фабрикантів, банкірів, підприємців та поміщиків. 

Сформований гетьманом уряд складався переважно з представників 

поміщицького, буржуазних класів і їхніх партій. Гетьманський кабінет 

міністрів очолив великий землевласник Ф. Лизогуб. 

Становище селян та робітників за гетьманського режиму різко 

погіршилось. У селян силою відбирали майно, передане їм земельними 

комітетами відповідно до законодавства Центральної Ради. У липні 1918 р. було 

прийнято закон “Про засоби боротьби з розрухою сільського господарства”, 

згідно з яким селяни разом із худобою, возами та іншим реманентом віддавалися 

в розпорядження поміщиків. Організатори страйків на польових роботах 

підлягали тюремному ув’язненню терміном до одного року. 

Події Української Революції 

Українська революція — низка подій, пов’язаних з національно-

визвольною боротьбою українського народу у 1917—1921 роках. 

Поштовхом до початку Української революції стала Лютнева революція 

в Російській імперії. В Україні утворився альтернативний центр влади — 

Українська Центральна Рада (УЦР), що стала представницьким органом 

українських демократичних сил і очолила національно-демократичну 

революцію в Україні. Керівником УЦР став Михайло Грушевський. 

У період 1917—1921 років Україна пережила різні форми національної 

державності (УНР, Українська держава, ЗУНР), але державну незалежність 

втримати не змогла. Українські етнічні території були розділені між СРСР, 

Польською Республікою, Королівством Румунія та Чехословацькою 

Республікою. Таким чином, Українська національно-демократична революція 

зазнала поразки. Ця поразка була наслідком незгуртованості політичної еліти, 

незавершеності процесу формування нації, відмінностей між національними 

та соціальними завданнями визвольного руху, його обумовленості зовнішніми 

політичними й насамперед військовими факторами. Однак, не досягши своєї 

мети, Українська революція започаткувала процес формування модерної 

політичної нації та відродила традицію української державності. 
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Процес утворення й еволюції Української Центральної Ради. Діяльність 

українських партій, політичних діячів в історії періоду. З перших днів 

революції в Україні відбувалося згуртування національних сил. Самостійники 

на чолі з М. Міхновським і члени ТУП, керовані С. Єфремовим 4 березня 

1917 р. створили в Києві Українську Центральну Раду (УЦР). Головою її став 

М. Грушевський. До УЦР увійшли представники всіх українських партій: 

ТУП (згодом УПСФ), УСДРП, УПСР, які виступали за автономію України в 

складі федеративної Росії, а також УНП (згодом УПСС), що стояли за повну 

самостійність Української держави. Діяльність УЦР була зосереджена 

переважно на вирішенні національного питання. Вона перетворилася на 

справжній керівний осередок національно-демократичної революції, 

своєрідний український парламент 

Визначальною подією в цьому став Всеукраїнський національний 

конгрес (з’їзд), який проходив 6-8 квітня 1917 р. в Києві. Було обрано нову 

УЦР і вона з цього моменту стала представницьким органом усього 

українського народу. Також була чітко поставлена найближча мета, якої 

вирішили добиватися — національно-територіальна автономія України. 

Фактично це було початком боротьби за реальну автономізацію. 

Причини поразки революції 

Той факт, що кожного разу спроби реалізувати цю концепцію 

підривалися нерозв’язаним протиріччям між внутрішніми і зовнішніми 

складовими революції не знецінює її життєздатності. Організований 

робітничий рух значно еволюціонував протягом революції, поступово 

схиляючись до підтримки Української республіки. 

4 грудня Центральна Рада отримала ультиматум Раднаркому за 

підписами Леніна і Троцького. Обвинувачення з боку радянського уряду 

зводилось до того, що відкликаючи в односторонньому порядку українізовані 

війська. Центральна Рада дезорганізує фронт, крім того, роззброює радянські 

сили в Україні й відмовляється пропустити війська проти Каледіна. А через 

два дні на засіданні Всеукраїнського з’їзду Рад М.Грушевський заявив, що в 

Україну вже вступила війська Раднаркому. 

У відповіді на ультиматум (її підписали В.Винниченко й С.Петлюра) 

Раднарком обвинувачувався у грубому замаху на “право самовизначення 

України шляхом нав’язування їй своїх форм політичного устрою”. 

М.Грушевський заявив, що “народні комісари” не мають права втручатися в 

українські справи, а у прийнятій на Всеукраїнському з’їзді Рад резолюції 

ультиматум визначався як “агресивний крок проти Української Центральної 

Ради”. Нарешті, В.Винниченко і М.Порш в розмові по прямому дроту з 

українською делегацією, яка перебувала в Петрограді для участі в 

селянському з’їзді, підкреслили, що основою для переговорів між 

Центральною Радою й Раднаркомом може бути визнання УНР й заява 

народних комісарів про повне невтручання у її внутрішні справи. Більшовики 

ж, навпаки, незважаючи на численні декларації про “самовизначення націй 
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аж до відділення”, не переводили своїх відносин з Україною в площину 

міжнародного права. 

У мене постає запитання: чому перед такою загрозою, а тим більше 

після вітальних телеграм Центральній Раді, після багатотисячних 

маніфестацій на її підтримку, після широкомовних й цілком обґрунтованих 

заяв, що український рух підтримують мільйони багнетів, чому все ж таки 

Центральна Рада не змогла протистояти більшовицькому наступу, а в творах 

В.Винниченка з’явилися такі сумні рядки: “Я під той час уже не вірив у 

особисту прихильність народу до Центральної Ради”. 

Відповідь на це питання лежить у площині двох факторів — 

зовнішнього й внутрішнього. 

Я вважаю, що головна проблема занепаду гетьманату полягала в тому, 

що українські політичні партії, більшість з яких сповідувала соціалізм, 

вороже ставилися до гетьмана. В.Винниченко, зокрема, назвав політичний 

режим гетьманської держави “чорносотенно-буржуазною вакханалією”. 

Таких же оцінок трималися й чимало його соратників. Тим більше, що в особі 

гетьмана вони вбачали противника українства, незважаючи на його численні 

заяви про “національно-український характер” нової держави. Органи 

місцевого самоврядування теж ставилися до гетьмана неприязно. 

Однією з причин поразки Директорії,на мою думку, є те, що 

домовитися з державами Антанти уряду Директорії не вдалося, оскільки 

основною вимогою Антанти залишалося відновлення єдиної Росії. 

Відмовляючись допомагати Директорії в її боротьбі з більшовиками, Антанта 

щедро підтримувала російську Добровольчу армію, очолювану генералом 

Денікіним. Кабінет С.Остапенка не мав успіху і всередині держави. Проти 

уряду почали бойкот соціалісти. Більшовики також вели агітацію проти 

Директорії як “буржуазного уряду”. 

Таким чином, дослідження Української революції 1917-1921 рр. триває 

вже століття. Особливо активно цей етап національного державотворення почали 

досліджувати з 1991 р.,в умовах державної незалежності України. За останній 

період до наукового обігу залучено сотні документів, невідомих раніше. 

Проте, на мою думку, окремі аспекти проблеми українських національно-

визвольних змагань 1917-1921 рр. ще й сьогодні залишаються 

малодослідженими та дискусійними. Вивчення історії національного 

державотворення неможливе без висвітлення ролі особистостей. які очолювали 

український рух, захищали і розбудовували українську державність. 
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ВІД СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ  

ДО ПУТІНСЬКИХ «ПОЛІТИЧНИХ В’ЯЗНІВ 

 

Ми живемо у ХХІ столітті. Завдяки мережі Інтернет, газетам, засобам 

масової інформації кожен має змогу дізнатися про політичне становище 

нашої країни. Ось, наприклад, чимало людей слідкує за ситуацією, котра 

панує вже шість років на Донеччині та в Криму. Щодня у новинах 

висвітлюється нова й нова інформація про кількість поранених, загиблих чи 

полонених, обстріли населених пунктів, події на окупованих територіях 

тощо. Ми всі турбуємося за долю українців, які були невинно засуджені 

Російською Федерацією за політичними звинуваченнями. Це український 

письменник і режисер, колишній в’язень Кремля Олег Сєнцов, який 10 травня 

2014 року був заарештований в окупованому Криму, за “тероризм”, ув’язнено 

цивільного журналіста Османа Аріфмеметова, 20-річний Павла Гриба, якого 

звинуватили у тероризмі та інших патріотів України. Але все це – сьогодення, 

яке є прозорим для нас, як дзеркало. А що ж робити, коли діти чи дорослі 

хочуть дізнатися про те, що відбувалося сто, двісті чи навіть тисяча років 

тому? Саме для цього існують історичні документи, наукові роботи, спогади 

очевидців. Із року в рік вони доповнюються новими фактами, образами та 

подіями.  

Отже, у зв’язку з цим цілком очевидною є актуальність даної роботи, а 

саме: порівняння дій держави за часів Радянського Союзу по відношенню до 

репресованих осіб та дій уряду незалежної України. 

А як ви вважаєте, чи варто залишати нащадкам минуле із неприємним 

присмаком? На мою думку,так. Тема моїх роздумів: «Від сталінських 

репресій до путінських «політичних в’язнів». 

Звичайно, репресії в Україні є однією з найстрашніших сторінок в 

історії нашого народу. Найбільшого розмаху репресивно-каральна діяльність 

радянського тоталітаризму набула всередині 1930-х років за часи 

правління…. А чи знаєте кого? Правильно, за часи правління Й.В.Сталіна. Як 

вважають сучасники, ця людина була, м’яко говорячи, не дуже приємною. 

«Це паскудна людина з жовтими очима», – говорить Микола Крестинський, 

секретар ЦК РКП, попередник Й.Сталіна на посаді. «Найперша якість 

Сталіна — це ледарство. Друга якість — непримиренна заздрість до тих, хто 

знає, або вміє більше, ніж він», – відзначає Микола Бухарін. «Сталін заведе 
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нас усіх до канави», – стверджує Михайло Калінін. «Сьогодні ми досить 

добре знаємо те, про що раніше могли лише підозрювати: це був пропащий 

злочинець, що діяв без жодних обмежень; людина, у котрої зовсім було 

відсутнє почуття любові, жалю та милосердя; людина, в оточенні котрої ніхто 

не почувався у безпеці; людина, яка протиставляла себе усьому, що у даний 

момент не послуговувалось його інтересам; чоловік, що являв собою 

якнайбільшу небезпеку для всіх своїх найближчих друзів і співучасників 

злочинів, оскільки він вважав за найкраще бути єдиним охоронцем власних 

таємниць і не полюбляв ділитися спогадами і відповідальністю з іншими, 

котрі, залишаючись живими, мали язика та совість і могли просто виявити 

звичайну людську слабкість», – пише Джордж Фрост Кеннан. Цікаво, а яка ж 

ваша думка щодо цієї особистості? Поміркуйте над цим питанням, ну а я 

продовжу. 

Давайте з’ясуємо, яку ж суть несли сталінські репресії? 

Ста́лінські репресії — масові репресії, що здійснювалися в СРСР в 

1930-і – 1950-і роки. До цього явища можна віднести чистки в рядах 

правлячої ВКП(б) (після 1952 року КПРС), розкуркулення, депортації цілих 

етнічних груп і гоніння за підозрілими особами, всюдисущий контроль за 

«саботажниками», масові ув’язнення і розстріли «ворогів народу». А яких же 

утисків зазнала Україна? 

У вищих ешелонах влади України було вирішено провести кілька 

відкритих політичних процесів, скерованих на залякування суспільства, тобто 

реалізацію політики терору – «Шахтинська справа», справи СВУ та УНЦ, 

чистки у Червоній Армії, боротьба зі «скрипниківщиною», партійні чистки, 

«Хартія терору», репресії проти національних меншин. Та, мабуть, це 

питання неможливо розглядати поверхнево, тож давайте зануримося в його 

історію глибше.  

Ці політичні переслідування в Україні розпочалися із першої спроби 

встановлення радянської влади – із початку 1918 року, а закінчилися у другій 

половині 1980-х рр. Терор носив цілеспрямований, організований характер, 

уразив практично всі верстви української нації – інтелігенцію, військовиків, 

політиків, діячів церкви, культури та мистецтва та найбільше вдарив по 

селянству. За оціночними даними (на підставі архівних матеріалів СБ 

України), від 1927 до 1990 р. в Україні було заарештовано понад мільйон осіб 

(із них понад 50% – українці), 545 тис. із них засуджені, у тому числі – 

щонайменше 140 тис. осіб розстріляно.  

Крім того, від кінця 1920-х і до початку 1950-х років з України 

виселено 2 млн. 880 тис. розкуркулених селян і членів їхніх сімей. 

 У 1920–1930-х рр. в СРСР запроваджено ідеологію та норми 

“революційної законності”, на основі яких проводилися політичні репресії. 

“Революційна законність” базувалася на принципах “революційної 

доцільності” боротьби з контрреволюцією. 
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Упродовж 1930–1937 рр. Кримінальний кодекс УРСР був доповнений 

майже 60 новими статтями з тлумаченням понад 80 нових складів 

“контрреволюційних злочинів”. 

Варто зауважити, що найжорстокішою репресивна політика була 

протягом початку 1930–1953 рр., коли керівництво нею здійснював 

безпосередньо Й.Сталін. 

Доба сталінізму включала у себе придушення ідейно-політичної 

опозиції, опору селянства примусовій колективізації: великий терор 1936–

1938 рр., як апофеоз репресій, масові репресії в Західній Україні 1939-1941 та 

1944-1953 рр. (упродовж 1944–1953 рр. за участь у русі ОУН та УПА, або за 

його підтримку засуджено близько 87 тис. та понад 200 тис. громадян 

депортовано) та інші репресивні кампанії. 

Крім того, із території України здійснювалися масові примусові 

депортації народів – поляків, німців, кримських татар (191 тис. осіб), а також 

вірмен, греків, інших народів Криму. 

У 1950-1980-ті роки репресії перестали були масовими і набули 

цілеспрямованого характеру, їх жертвами ставали учасники опозиційних 

дисидентських організацій чи окремі інакодумці. 

Звісно, наслідки таких репресій були невтішними: фізичне винищення 

найбільш активної та інтелектуальної частини нації, понівечення долі 

багатьох невинних людей моральне розтління тих, кого терор не торкнувся… 

Усі вище зазначені події залишилися на сторінках історії під назвою 

«Великий Терор».  

Тепер настав час дати відповідь на другу частину нашого питання про 

реабілітацію сталінських жертв. 

В Україні процес реабілітації, починаючи з 1956-го, у 

період «хрущовської відлиги», насамперед було перевірено справи, 

сфабриковані у 1937–1938 роках. Багато несправедливо засуджених 

українських письменників, митців та деяких учених, більшість репресованих 

за час «культу особи» Сталіна, були реабілітовані. 

Процеси демократизації життя радянського суспільства за доби 

“перебудови” викликали з ухваленням 16 січня 1989 р. Указу Президії 

Верховної Ради СРСР “Про додаткові заходи по відновленню 

справедливості у відношенні до жертв репресій, що мали місце в період 

30–40-х і початку 50-х років”, цілеспрямовану реабілітаційну роботу  

(за два роки реабілітовано 180 тис. громадян і завершено перегляд 

архівних кримінальних справ, рішення за якими ухвалювали позасудові 

органи). 

Правову основу проведення реабілітації в Україні визначено Законом 

України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, ухвалений 

Верховною Радою України 17 квітня 1991 р. (із доповненнями і донині 

становить основу діяльності держави з відновлення справедливості стосовно 

безневинно постраждалих громадян). 
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Верховна Рада України засудила репресії і відмежувалася від 

терористичних методів керівництва суспільством, висловила співчуття 

жертвам необґрунтованих репресій, їх рідним і близьким, проголосила намір 

неухильно добиватися відновлення справедливості, усунути наслідки 

свавілля і порушень громадянських прав, забезпечити компенсацію 

матеріальної і моральної шкоди, заподіяної незаконними репресіями, 

реабілітованим та їх сім’ям. 

Закон визначив, що реабілітації підлягають особи, які з політичних 

мотивів необґрунтовано засуджені судами або позасудовими органами на 

території України в період з 1917 і до моменту набуття цим Законом 

чинності. 

Реабілітовано і громадян, засланих і висланих із постійного місця 

проживання та позбавлених майна з політичних, соціальних, релігійних, 

національних та інших мотивів під приводом “боротьби з куркульством” 

тощо. Відновлено і чесне ім’я тих, хто постраждав за переконання у процесі 

порушення державою права на свободу сумління. 

Станом на 2001 р. процесуальні дії з жертвами незаконних репресій 

було в цілому завершено, переглянуто 307.450 архівних кримінальних та 

слідчих справ. За ними реабілітовано 248.710 осіб, відмовлено в реабілітації, 

відповідно до чинного законодавства України, 117.243 особам.  

Питання політичних переслідувань стало актуальним у 2014 році, коли 

«дружня» нам держава здійснила анексію Криму та окупацію Донбасу. Знову 

з’явилися «політичні в’язні». 

13 березня 2018 року Верховна Рада прийняла закон № 6574 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 

1917—1991 років». Цим законом внесено зміни до Закону України «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» для чіткого визначення 

категорій осіб, які мають право на реабілітацію, уточнення та визначення 

вживаних термінів, визначено форми репресій, ознаки здійснення репресій та 

передбачено створення Українським інститутом національної пам’яті 

Національної комісії з реабілітації, а головами обласних (Київської та 

Севастопольської міських) державних адміністрацій — комісій з реабілітації, 

для прийняття рішень про визнання осіб реабілітованими або потерпілими 

від репресій. 

Таким чином, ви бачите, якою важливою частиною нашого життя для 

нас є історія. Ми дізналися багато нового та незвіданого, покращили свої 

знання. Хочеться вірити, що таку галузь науки, як історія будуть цінувати і 

пізнавати, адже вона містить ще чимало таємниць . 

Висновки 

Масові репресії не тільки призвели до фізичного винищення найбільш 

активної та інтелектуальної частини нації, а й понівечили долю багатьох 

людей, пов’язаних родинними зв’язками з репресованими, — так званих 
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“членів сімей ворогів народу”, сприяли моральному розтлінню тих, кого 

терор не торкнувся. За розмахом знищення населення власної країни 

комуністичний терор не знає собі рівних у світовій історії. Він залишився в 

пам’яті людства під назвою Великого Терору. 

Багато трагічних подій і чорних сторінок в історії України: і Батиєва 

навала, і спустошливі набіги кримчаків, і ліквідація Гетьманщини та 

козацтва, і закріпачення селянства, і лихоліття німецько-фашистської 

окупації. До цього мусимо додати і політичні переслідування за  

часів радянської влади, які почалися ще в 20-х роках і з деякими  

періодами відносного затухання та посилення тривали майже до середини 

80-х років.  

Репресії торкнулися всіх прошарків суспільства. Переслідувався 

кожний, хто якоюсь мірою не подобався владі, підлягали ізоляції всі, хто 

проявляв якесь невдоволення. При цьому в судових і позасудових розправах 

грубо нехтувалися норми Конституції, покликані охороняти права і свободи 

громадян, елементарні правила судочинства. 

 Сьогодні в Росії понад дві тисячі українців засуджені або перебувають 

під слідством, і лише 70 осіб Україна називає “політичними в’язнями 

Кремля”. У список “політичних в’язнів” потрапляють громадяни України, які 

у зв’язку зі збройним конфліктом з РФ переслідуються на території Росії чи 

окупованих територіях саме через їхні проукраїнські погляди чи відкриту 

громадську правозахисну діяльність.  
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ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ХХ СТОЛІТТІ:  

ОСНОВНІ ХВИЛІ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 

Всім людям притаманне бажання кращого життя. Еміграція – доволі 

делікатне питання, як на мене. Хтось прагне заробити більше коштів, хтось хоче 

вберегти себе від лиха, а хтось мріє жити за кордоном і робить усе для цього. 

У 20 столітті сталася масова еміграція українців. Чи можна вважати цю 

тему актуальною і сьогодні? Думаю, так. Адже доволі багато людей виїздять 

на заробітки за кордон. У кожного на це свої причини. Але зазвичай люди 

хочуть заробити більше грошей, ніж вони в змозі отримати у своїй країні. 

Багато хто, подорожуючи, закохується в іншу країну і розуміє, що вдома 

робити нічого, збирає речі та виїжджає назавжди. Хтось хоче здобути освіту, 

тому також покидає домівку. Можливо, виникають такі обставини, при яких 

залишатися на Батьківщині дуже небезпечно. Когось насильно змушують 

покинути межі своєї держави через якийсь необдуманий вчинок. 

Я вважаю, що, як би скрутно не було жити, завжди потрібно повертатися 

туди, де ти народився. В ту країну, те місто, де ти провів вагому частину свого 

життя. Туди, де мама і тато, де бабусі й дідусі чекають на тебе. Вдома в тебе є 

все, що по-справжньому робить людину багатою та – найголовніше – 

щасливою. На чужині в тебе немає нікого. Звичайно, ти швидко адаптуєшся та 

знайдеш друзів. Але чи зрівняються вони з твоїми рідними та близькими? 

Всім людям притаманне бажання кращого життя. Еміграція – доволі 

делікатне питання, як на мене. Хтось прагне заробити більше коштів, хтось хоче 

вберегти себе від лиха, а хтось мріє жити за кордоном і робить усе для цього. 

У 20 столітті сталася масова еміграція українців. Чи можна вважати 

цю тему актуальною і сьогодні? Думаю, так. Адже доволі багато людей 

виїздять на заробітки за кордон. У кожного на це свої причини. Але 

зазвичай люди хочуть заробити більше грошей, ніж вони в змозі отримати 

у своїй країні. Багато хто, подорожуючи, закохується в іншу країну і 

розуміє, що вдома робити нічого, збирає речі та виїжджає назавжди. Хтось 

хоче здобути освіту, тому також покидає домівку. Можливо, виникають такі 

обставини, при яких залишатися на Батьківщині дуже небезпечно. Когось 

насильно змушують покинути межі своєї держави через якийсь 

необдуманий вчинок. 
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Я вважаю, що, як би скрутно не було жити, завжди потрібно 

повертатися туди, де ти народився. В ту країну, те місто, де ти провів вагому 

частину свого життя. Туди, де мама і тато, де бабусі й дідусі чекають на тебе. 

Вдома в тебе є все, що по-справжньому робить людину багатою та – 

найголовніше – щасливою. На чужині в тебе немає нікого. Звичайно, ти 

швидко адаптуєшся та знайдеш друзів. Але чи зрівняються вони з твоїми 

рідними та близькими? 

Внутрішня міграція – переміщення населення в межах однієї країни, 

зовнішня міграція, яка за територіальним охопленням передбачає 

міжконтинентальні та внутрішньоконтинентальні переміщення. У свою чергу, 

зовнішня міграція поділяється ще на два види: еміграція – виїзд працездатного 

населення з країни та імміграція – в’їзд робочої сили в певну країну з-за 

кордону. За правовою ознакою мігрантів поділяють на легальних, 

напівлегальних, нелегальних... Втім, для розкриття теми еміграції українського 

населення в двадцятому столітті знань, вказаних вище, достатньо. Щоб 

орієнтуватися в питанні, досить добре знати правила і терміни. 

Чому наші предки мали покидати домівки? Чи це було примусово, чи, 

може, за бажанням людей? На мою думку, в цьому варто розібратися, адже 

проблема постає і сьогодні. Багато українців покидають домівку задля 

заробітку. Чому так, і чи можна цьому зарадити? 

Еміграцію українських селян спричинили не тільки злидні, але й 

пропаганда еміграційних агентств, які обіцяли райське життя за рубежем. 

Агенти розповсюджували всілякі привабливі чутки. Так, одна з них зводилася 

до того, що архікнязь Рудольф засновує окрему державу в Америці, а для її 

освоєння він кличе українців. Кожна сім’я, згідно з його версією, має одержати 

12 моргів врожайної землі. Мандрівні комісіонери закордонних фабрик, 

єврейські вихідці з Росії, на думку Івана Франка, теж були зацікавлені в 

еміграції українських селян, бо прибирали до своїх рук селянські землі та 

майно. Зі свого боку, селяни легко піддавалися різним закордонним принадам, 

бо місцеві відносини надто обтяжливі для них економічно. 

Найголовнішими причинами трудової еміграції українців у 20 

столітті були хронічне малоземелля і злидні. Масова еміграція 

західноукраїнського селянства розпочалася у 80-х pоках 19 століття, а 

найбільших розмірів сягнула на початку 20-го. Відбувалася вона у формах 

постійної переселенської й тимчасової заробітчанської еміграції, 

переважно до Бразилії, Аргентини, США і Канади. На тимчасові  

сезонні роботи західноукраїнські селяни щорічно виїздили і до сусідніх  

країн – Угорщини, Західної Австрії, Німеччини, Румунії, Росії, Франції  

та інших. 

Але більшість емігрантів вирушила за океан. Для організації набору й 

перевезення переселенців існували спеціальні компанії. Їхні агенти 

розповсюджували листівки, у яких змальовували принадні умови переїзду та 

поселення на нових землях, обіцяли селянам можливість безкоштовного 
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отримання землі, добру платню у промисловому та сільськогосподарському 

виробництвах. 

Багато емігрантів вважали своє перебування на чужині тимчасовим. 

Живучи далеко за океаном, українці відчували тугу за рідними землями. За 

другу половину 19 століття зі Східної Галичини й Північної Буковини 

виїхало в пошуках кращої долі за океан близько 250 тисяч осіб. Закарпаття 

впродовж 1871 – 1900 pоків полишили 170 тисяч жителів. 

На нових місцях для пристосування до нових умов економічного, 

соціального й культурного життя потрібен був час. Для більшості українців він 

був тяжким і тривалим. На мою думку, українці просто мусили виїздити з 

України. Безліч проблем: безземелля, боротьба за владу, хвороби, більшовики... 

Людям набридли братовбивство, хаос і розруха на рідних землях. На початку 20 

століття в заможних українців відбирали майже все. Українську націю просто 

хотіли винищити. Всі ми знаємо: українець – господар. Саме господаря й хотіли 

вбити, затаврувати, вигнати з українських душ. 

На початку 20 століття чимало українських політичних і громадських 

діячів емігрували з Наддніпрянської України до Галичини, а згодом – до 

центральної та західної Європи. Виною цьому стали репресії з боку влади. 

Тісні зв’язки між процесами глобалізації, розвитком сфери праці й 

зайнятості, а також міграційною мобільністю українців можна знайти у 

кожній міграційній хвилі: 

- другій, у якій визначальними чинниками змін стали колективізація 

сільського господарства, голодомор 1932–1933 років, сталінський терор 

(репресії каральних органів, концтабори), новобудови СРСР; 

- третій, де дали себе взнаки етнічні чистки й міжурядові 

«домовленості» уряду СРСР з керманичами сусідніх держав про спільні 

заходи політики переселення населення (виселення українців, поляків, 

кримських татар, німців), реалізація тим же урядом СРСР так званих 

«грандіозних проектів століття», а в дійсності – розбудови великої імперії. 

Втім, еміграція була завжди, при різній владі. І тоді, коли 

західноукраїнські землі входили до складу Речі Посполитої, і в час 

Гетьманату Скоропадського, і в час правління Української Центральної ради. І 

коли до влади прийшли більшовики, еміграція не зупинилась. Більше того, 

почалась внутрішня. З центральної частини України люди переміщувались на 

південь. У період між Першою та Другою світовими війнами люди були в 

пошуках кращого життя. Велика кількість незаможних селян зі східної 

частини України вирушала на пошуки вільних земель – спочатку на 

Північний Кавказ, Поволжя і Урал, а пізніше – в Сибір, Казахстан, Далекий 

Схід. Про інтенсивність еміграції цієї частини України свідчать такі 

показники: у кінці 19 століття виїжджало щорічно понад 40 тисяч осіб, а вже 

на початку 20-го – понад 200 тисяч. Найбільше емігрантів було з 

Лівобережжя, значно менше – з центральних та південних регіонів, в яких 

сільськогосподарське виробництво велося на капіталістичних засадах 
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(товарне зернове господарство і буряківництво). У Придніпров’я і Донбас, де 

розвивалась гірничодобувна і вугільна промисловість, а також у 

Причорномор’я приїжджали на заробітки люди із Росії, вони назавжди тут 

приживались, але їхню кількість ніхто не обраховував. 

На більшій частині України посилювалася міграція населення з 

політичних мотивів. З УРСР виїжджали політичні та військові діячі УНР, 

багато представників української науки та культури. Із входженням УРСР 

до складу СРСР у ній посилилися примусові міграції. Це, передусім,  

так звані «куркулі» – заможні селяни, понад мільйон яких вивезли  

в процесі колективізації за межі України на освоєння сибірських  

і північноросійських просторів. Туди ж заслали багато українських 

інтелігентів... 

Після штучного голодомору (1932–1933 роки) в Україну переселили 

значну частину селян з Росії, передусім із Поволжя та Центрального Чорнозем’я, 

вони оселялись у вимерлих селах і займалися сільськогосподарським 

виробництвом. Їхня кількість, звичайно, не могла замінити вимерлий 

український люд (понад 10 мільйонів), але значно вплинула на етнічний склад 

населення центральних та південних регіонів України. 

Переважна частина українців з третьої хвилі міграції прибула до США 

протягом 1947 – 1951 років, серед них – біженці, переселенці й лише 

невеликий відсоток трудових мігрантів. Це часто добре освічені українці, які 

покинули свою батьківщину під час війни і розглядали США чи Канаду як 

тимчасову країну проживання, хоча більшість з них вже ніколи не повернулася 

жити в Україну. Також серед іммігрантів значну частку становили особи, які 

після Другої світової війни перебували у таборах для біженців та 

військовополонених у Німеччині, Австрії, Бельгії, Великобританії. Загалом 

після Другої світової війни до США переїхало близько 100 тисяч біженців з 

України. Саме завдяки великій кількості інтелігенції та науковців у третій 

хвилі імміграції і почався розвиток українського політичного, громадського, 

культурного та релігійного життя в діаспорі. 

Четверта міграційна хвиля триває сьогодні. Адже більша частина 

працездатного населення України в пошуках кращого життя виїздить до 

Європи. Вважаю, що це не додає державі авторитету щодо соціальної 

стабільності громадян. 

Висновки 

Люди не покидають рідний дім через якісь дрібниці. Багато вчених і 

науковців виїхали з України. Але їх можна зрозуміти, тут їм жити нормально 

влада просто не дала б. 

Для значної частини населення України зовнішні трудові міграції стали 

основним способом заробітку. Серед причин – низький рівень оплати праці, 

недостатня кількість робочих місць і обмежені можливості працевлаштування, 

особливо у сільській місцевості. Чим пояснити той факт, що Україна з її 

найкращими у світі чорноземами не може забезпечити зростання добробуту 
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громадян, які виживають за рахунок закордонного заробітчанства? Очевидно, 

причина є, але досі вона не розкрита у повному обсязі. 

Від хорошого життя не тікають. Тоді, коли людям немає де працювати, 

коли відбирають майже все, що нажите своєю працею, в них просто не 

залишається вибору. 

Україна – європейська держава. Тому міграційна політика європейських 

країн має безпосередній вплив на міграції населення України. Від них 

залежить інтенсивність міграційних потоків з України. З цього випливає 

потреба у співробітництві між Україною та європейськими країнами у сфері 

міграції. За умов глобалізації вирішення міграційних проблем має 

відбуватися у міжнародному масштабі. 
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НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ,  

АБО ВИМІР НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ  

НАПРИКІНЦІ 80-х НА ПОЧАТКУ – 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Об’єктивні процеси в соціально-економічному і політичному житті 

колишнього Радянського Союзу наприкінці 80-х років XX століття 

активізували суб’єктивний фактор у боротьбі за національну незалежність 

у його республіках. В Україні прапор боротьби за незалежність і 

суверенітет серед інших національно-демократичних громадських 

угруповань підняла громадсько-політична організація – Народний Рух 
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України (НРУ) та очолила національно-демократичний рух за відродження 

української національної державності. Проголошення незалежної 

Української держави є результатом дії НРУ та інших суспільно-політичних 

рухів і партій середини 80 – початку 90-х років XX століття, а її 

утвердження повністю залежало від їх здатності стати виразником 

інтересів громадян на сучасному етапі. «Рух, – зазначав його лідер 

В’ячеслав Чорновіл, – це та велика політична сила, яка найбільше зробила 

для того, щоб Україна стала незалежною державою. У 1989-му, на початку 

90-х років не можна було собі уявити розвитку України без Народного 

Руху, без Народної Ради в парламенті. До рухівських здобутків можна 

зарахувати «Акт незалежності». «Декларацію про державний суверенітет 

України», участь у референдумі – ми тоді доклали всіх сил, щоб було 92 

відсотки голосів за незалежність [1, с. 17]». Воно й зрозуміло: найкращим 

здобутком Руху залишається Незалежність Батьківщини.  

Сьогоднішній вектор вітчизняної політики є вирішальним, переломним 

для української державності. У складній ситуації національного 

державотворення, діяльності різноманітних суспільно-політичних сил, 

плюралізму політичних думок та ідей, узурпованості влади провідними 

кланами, розподілі суспільства на класи, вибудовуванні моделі ієрархічності 

суспільства та неспроможність провідної партії до рішучих змін, мабуть, 

мимоволі змушує нас зазирнути у минуле, урахувати досвід, уроки 

національно-демократичного руху, ядром якого був Народний Рух України, 

його державницькі, демократичні реформаторські ідеали й цінності, духовно-

культурницькі засади доби його створення і становлення кінця 1980 – початку 

1990-х років. 

НРУ посів провідне місцем і відігравав провідну роль у житті 

української суспільства, становленні та розбудові Української держави. У 

період своєї діяльності Рух набув чималого досвіду впливу на суспільно-

політичні процеси, гармонізацію міжнаціональних відносин, створення 

правової держави і громадянського суспільства. Значні здобутки Народного 

Руху України у вирішенні національно-культурних проблем стимулюванні 

етносів до участі в державотворенні. Прогресивний досвіду НРУ, його 

значення і вплив на національно-політичні процеси в Україні кінця 80 – 90-х 

років XX ст„ утілення в життя рухівської концепції національно-

демократичного розвитку нашої країни є актуальним передусім тому, що 

практика тієї доби ренесансу Української держави підтверджує життєвість 

програмних положень та творчої діяльності цієї громадсько-політичної 

організації. 

Ми з упевненістю можемо стверджувати, що Рух – це була перша 

масова громадсько-політична організація в республіці в зазначений вище 

історичний період (із 1993 р. – політична партія України), яка відіграла в цей 

час ключову роль у здобутті Україною незалежності, становленні 

багатопартійності, розвитку національно-демократичних процесів, 
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консолідації суспільно-політичних організацій, об’єднань і груп на грунті 

необхідності боротьби за національне, духовне, економічне і політичне 

відродження Української держави. 

Аналіз історичних передумов виникнення Народного Руху України 

підтверджує, що вони визначаються як внутрішніми, так і зовнішніми 

чинниками: станом України як у межах радянської держави, так і розвитком 

міжнародної суспільно-політичної думки в напрямку свободи і незалежності 

кожного народу, його правом на самостійну національну державність. Тобто, 

український Рух як ядро громадсько-демократичних сил України – це 

динамічна складова процесу національного державотворення, що формувався 

під впливом політичних, економічних, культурних факторів і розвивався в 

часі й просторі, забезпечуючи практичну реалізацію актуальних завдань в 

українській національній ідеї. 

Суб’єктивним фактором виникнення Руху слід вважати традиції 

національно- визвольного руху українських дисидентів, шестидесятництва, 

Української Гельсінської групи, інших національно-демократичних 

організацій та об’єднань: «Меморіалу», Товариства української мови ім. Т. Г. 

Шевченка, «Просвіти», асоціації «Зелений світ» та ін„ що стало поштовхом 

до активізації боротьби за власну державу. Рухівські лідери, серед яких були 

колишні дисиденти В’ячеслав Чорновіл, брати Михайло і Богдан Горині, Іван 

Дзюба, Левко Лук’яненко, шістдесятник Іван Драч та ін., набули досвіду 

організаційної боротьби за часів Української Гельсінської групи та 

Української Гельсінської спілки. Духовними витоками Руху стали споконвічні 

прагнення українського народу до самовизначення, здобуття національних 

прав і встановлення власної держави. НРУ, зініціювавши процес створення 

незалежної України, був породжений вибухом громадсько-політичної 

активності на хвилі національного відродження 1989 – 1991-го рр., 

акумулював ідею незалежності Української держави, зробив її 

першочерговою. Ураховуючи попередній досвід національно-визвольних 

змагань, він на противагу налагодженому десятиріччями механізму 

тоталітарного режиму, акумуляв ініціативу й діяльність народу. І заслугою 

його лідерів та керівників є те, що вони використали попередні історичні 

надбання в цій царині у нових політичних і соціально-економічних умовах. 

Об’єктивними передумовами виникнення НРУ були тоталітарний характер 

радянської системи, стан України у складі СРСР, відсутність власної 

Української держави. 

Народний Рух України виступив як широка коаліція національно-

демократичних сил, об’єднавши представників усіх верств українського 

суспільства, які підтримали демократичні реформи в республіці, та став 

чинником консолідації національно-демократичних сил. Рух української 

спільноти, руйнуючи стару радянську систему, був суголосним до глибинних 

сил української історії. У суперечках із комуністичною ідеологією Народний 
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Рух України став своєрідним спрямовуючим вектором для національно-

демократичного руху. 

Становлення Народного Руху України не можна розглядати поза 

демократичним рухом, адже навіть перші акції національних сил у  

1987–1989-му рр. спрямовувалися на поширення гласності, плюралізму, 

реального доступу до механізмів влади. У процесі рухівської ідеї можна 

виділити такі етапи: перший – публічні висловлювання потреби створення 

народного фронту в підтримку перебудови (липень – вересень 1988 р.); на 

другому простежується підтримка ідеї письменницькою організацією та 

робота над програмовими документами (жовтень 1988 – 16 лютого  

1989 рр.); для третього етапу характерне публічне обговорення програмних 

документів (16 лютого – 9 вересня 1989 р.). Рух, разом з іншими 

національно-демократичними організаціями, виступав за реальний 

політичний і економічний суверенітет України, політичний плюралізм; 

багатопартійну систему; створення економічної системи України на 

засадах різноманітності; рівноправних форм власності: державної, 

кооперативної, індивідуальної, акціонерної, приватної, змішаної; 

прийняття нової Конституції України, створеної відповідно до 

міжнародних угод про права і свободи людини; національне відродження 

українського народу, вільний розвиток культури і мов національних 

меншостей України; реальну свободу віросповідання, легалізацію 

Української греке-католицької церкви та Української автокефальної 

православної церкви. У той же час у програмових документах і діяльності 

НРУ позначилися притаманна українцям обережність та вичікування в 

прийнятті відповідальних рішень, далися взнаки наслідки радянської 

національної політики, сформоване мислення за директивами КПРС.  

Чітке сформульовані ідеї суверенності та незалежності України знайшли 

своє відображення в програмних документах Руху лише тоді,  

коли процес демократизації українського суспільства розвинувся 

настільки, що було прийнято радикальну «Декларацію про державний  

суверенітет». 

Народний Рух з перших днів існування виступав за українську 

національну державність і національне- культурне відродження українців. 

Рух постав не лише як громадсько-політичне об’єднання, а насамперед як 

політична концепція, нова форма багатовікової боротьби українського народу 

за самостійну і незалежну Українську державу. У процесі вивчення механізму 

його функціонування найбільш реально проявлялися такі напрямки: ведення 

політичної, агітаційної та організаційної роботи по піднесенню національної 

свідомості громадян України як вирішальної передумови здобуття 

української державності та побудови громадянського суспільства: висування 

своїх кандидатур на виборах; взаємодія з іншими самодіяльними рухами, 

об’єднаннями і партіями на спільній або коаліційній платформі; підготування 

і поширення друкованих видань та інших інформаційно-пропагандистських 
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матеріалів; прагнення до координації дій і обміну досвідом політичної 

боротьби з національно-демократичними силами різних регіонів України. На 

характер Руху особливо впливали й різні форми і методи в громадсько-

політичній роботі серед населення республіки, які застосовувалися. 

Найчастіше використовувалися: мітинги, демонстрації, акти громадської 

непокори, засоби масової інформації як впливова сила на суспільно-

політичну думку. Найпотужнішими заходами Руху були «Живий ланцюг» до 

Дня Злуки ЗУНР та УНР (22 січня 1990 р.) та масове відзначення 500-річчя 

Запорізького козацтва (7-12 серпня) на Нікопольщині та в Запоріжжі, а також 

великі історико-просвітницькі акції під Берестечком, Батурином, у Лубнах і 

Хотині. Вони демонстрували силу і єдність Руху, єдність України на шляху до 

її соборності. 

Багатогранна діяльність НРУ справила визначальний вплив на 

консолідацію демократичних сил та їх організаційне згуртування, наростання 

різновекторних виявів громадсько-політичної активності у боротьбі за 

незалежність і відновлення української національної державності. Значну 

роль у посиленні впливу Руху на свідомість громадян відіграли виборчі 

кампанії 1989 і 1990 рр., а також парламентські і непарламентські форми 

роботи. Найбільшим досягненням НРУ було прийняття Верховною Радою 16 

липня 1990 р. «Декларації про державний суверенітет України» та 24 серпня 

1991 р. «Акта проголошення незалежності України», що переконливо 

свідчило про його значний внесок у відновлення й становлення Української 

держави, тобто серед найвизначніших досягнень слід назвати незалежність 

України. Рухівці відіграли роль каталізаторів демократичних процесів даного 

періоду української історії, формуючи своєю радикальною позицією 

рішучість, упевненість і відданість ідеї демократичної, правової та 

самостійної України.  

Багатоаспектна діяльність Народного Руху України в умовах 

боротьби за відродження Української держави на одне з перших місць 

поставила завдання залучити всі національні меншини, що проживали на 

теренах України, до участі в суспільно-політичному житті й 

державотворенні, перетворити багатонаціональний склад населення 

республіки на чинник сили й могутності держави. У відповідні періоди 

створення і становлення Руху національні проблеми були чи не 

найголовнішими серед широкого спектру проблем. Національне питання 

знайшло своє відбиття в програмних і пропагандистських документах НРУ. 

Питання, які піднімалися в рухівських документах, стосувалися таких 

ключових проблем, як права людини, нації та держави; питання 

двомовності; проблема російсько-українських відносин; кримсько-

татарська проблема; питання взаємин національних меншин; допомога 

національно-культурним товариствам. 

Отже, історія виникнення й діяльность Народного Руху України 

показує, що в силу своєї природи і призначення масові суспільно-політичні 
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партії, громадські організації і рухи є активними учасниками соціально-

політичного життя. Вони можуть успішно функціонувати і, що важливо, 

розвиватися та діяти в конструктивному для суспільства напрямі тільки на 

основі дотримання національно- державницької ідеї з урахуванням досвіду 

історичного минулого в Україні, її традицій, на основі узгодження дій та 

інтересів. НРУ став школою громадського життя, поглиблював національну 

свідомість людей, утверджував їхню національну гордість та формував 

національну еліту. Народний рух України, що виник на хвилі громадської 

активності, викликаної перебудовчими процесами в СРСР, був за своїм 

змістом національно-визвольним рухом українського народу, зародився в 

середовищі національної інтелігенції, покликав народ до відродження його 

суспільно-політичної свідомості. З проголошенням незалежності України 

Рух загалом виконав свою основну функцію як національно-визвольний. У 

процесі розбудови Української держави Народний рух уже як політична 

партія відіграв важливу роль у формуванні громадянського суспільства. 

Саме завдяки такому рухові наша Україна на сьогодні є незалежною 

державою, незламною, яка йде до своєї мети. Потрібно пам’ятати своє 

минуле, щоб в майбутньому, ми могли гордитися нашою державою – 

Україною. 
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ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ХХ СТОЛІТТІ:  

ОСНОВНІ ХВИЛІ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 

Актуальність дослідження полягає у важливості вивчення 

української трудової міграції, зважаючи на постійне збільшення її масштабів. 

Мета даної роботи – висвітлити вплив трудової міграції українців на 

суспільний розвиток України на сучасному етапі. 

На сучасному етапі розвитку глобалізації трудова міграція виступає 

своєрідним каталізатором цього процесу, адже вона є одночасно причиною 

(консолідації культур, релігій) та наслідком («стирання кордонів» між 

етносами, державами) глобалізації. Однак, українська трудова міграція не є 

явищем, пов’язаним лише із світовими тенденціями. Особливістю мотивації 

до переселення наших громадян на нові місця проживання та 

працевлаштування за кордоном є кризові економічні чинники всередині 

держави. Явище трудової міграції населення стає визначальним для 

подальшого функціонування української держави. Багато сучасних 

дослідників виділяють наступні передумови цього процесу: 

– боротьбу з бідністю, невідповідність заробітної плати умовам 

проживання, розшарованість суспільства і сповільнення темпів скорочення 

числа зайнятих, відсутність гідної плати  

– безробіття; 

– соціальну незахищеність; 

– відсутність перспектив у персональному та кар’єрному зростанні 

населення; 

– кризові явища, пов’язані з культурним розвитком; 

– корупцію та ін.  

Відповідно до сучасних статистичних даних, орієнтовна чисельність 

заробітчан, які виїхали на роботу за кордон, становить від 4,5 до 7 млн. 

працездатного населення України, переважно із західних регіонів . 

Останні декілька років відсоток міграції зростає, та це й зараз не дає 

поштовху для покращення умов роботи в Україні. Згідно цієї теми спробуємо 

зануритись у історію нашого народу та розібрати основні причини та 

наслідки повторення помилок минулого. 

Українська еміграція – термін, який характеризує добровільне або 

вимушене змінення місця роботи або проживання через економічні, 

політичні, релігійні чи соціальні причини. У даному випадку, саме 
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переселення за кордон держави. Це явище розпочалось у кінці XIX століття 

та триває по цей день. Всього відокремлюють чотири хвилі трудової 

національної міграції. Феномен української еміграції та діаспори як частини 

світового українства є унікальним явищем культури й історії України. 

Перша хвиля починається з останньої чверті XIX століття і триває до 

початку Першої світової війни. Ця масова трудова еміграція до США розпочалася 

у 1877 році. Як нам відомо, українці подорожували у багато інших країн 

Атлантичного та Тихого океанів, відкриваючи для себе з кожним роком нові 

можливості та надії на краще життя. Основними причинами стали аграрне 

перенаселення, соціальний, політичний, національний гніт який був з боку 

австро-угорської та російської імперій. Таким чином, на початку XX століття 

лише зі Східної Галичини емігрувало понад 302 тисячі українців. Наприкінці XIX 

століття еміграційний синдикат, створений канадським урядом, відправив на 

територію Західної України понад 6 тисяч вербувальників. Агент, що завербував 

сім’ю до Канади, отримував від 2 до 5 доларів за кожного переселенця. 

Друга хвиля еміграції українців охоплювала період між Першою і Другою 

світовими війнами у ХХ столітті і була зумовлена поєднанням соціально-

економічних та політичних причин. Емігрували в основному ті українці, які зі 

зброєю в руках боролися проти радянської влади, підтримували Центральну 

Раду, Директорію, Гетьманат. Це були великі й середні землевласники, торговці, 

службовці, священнослужителі, інтелігенція, солдати і козаки українських 

військових з’єднань. Вони виїздили до Польщі, Чехословаччини, Австрії, 

Румунії, Болгарії, Німеччини, Франції, США і Канади. 

Головною причиною переселення третьої хвилі виявися політичний 

фактор, адже викликаний він був Другою світовою війною. Загалом тікали 

колишні військовополонені, яких вивозили на примусову роботу до 

Німеччини та вважали зрадниками, а також були ті біженці, які відстоювали 

антирадянські погляди. Більшість емігрантів цієї хвилі осіла в Канаді, США, 

Великій Британії, Австралії, Бразилії, Аргентині, Франції. 

Згідно британо-канадському політологу Тарасу Кузьо: «Десятки тисяч 

українських солдатів та примусових робітників приїхали до Великої Британії в 

кінці 1940-х років, і нестача українських жінок призвела до того, що вони 

одружувалися з іншими католицькими іммігрантами з Італії, Ірландії та Австрії». 

Четверта хвиля — так звана «заробітчанська» — розпочалася у 1990-х 

роках. Її головні причини — економічна скрута перехідного періоду в 

Україні. Першочерговою причиною вважають створення масового безробіття, 

переважно на Західній Україні.. У результаті цього на тимчасову роботу в 

країни Європи, Америки і в Росію виїхало близько 7—8 мільйонів людей. 

Частина з них, ймовірно, вже не повернеться в Україну. 

За оцінкою директора Інституту досліджень діаспори (Київ) Ігоря 

Винниченка на 2001 за межами України проживало 10—13 мільйонів 

українців. На що я зверну увагу – с кожною хвилею зростає кількість наших 

емігрантів, які, загалом, не вертаються на Батьківщину. Унаслідок того, що 
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активна частина нації була вимушена виїздити за межі власної країни під 

тиском економічних, політичних і воєнних обставин, а також внаслідок 

відсутності повноцінної Української держави на етнічних землях українців, 

за кордоном українство продовжувало і розвивало національні державні 

політичні, громадські, культурні, наукові, духовні інституції. Що й призвело 

до утворення українських діаспор, головна мета яких – відновлення 

повноцінної Української держави. Наприклад, організована діаспора у 

Америці надає послуги, які допомагають українцям безпосередньо у пошуку 

роботи та місця проживання у цій країні. З ціллю швидкого контакту та 

докладної інформації були створені сайти діаспор якими може 

скористуватися за потреби кожен охочий. 

Мала також значне поширення внутрішня еміграція. Полягала вона у 

переїзді з сіл та маленьких містечок до більш розвинених міст. Здебільшого 

мігрували громадяни з правобережжя України. Цьому сприяли густа мережа 

транспортних шляхів у них, а також високий рівень розвитку індустрії на 

Донбасі та велика густота сільського населення у західних областях. 

Посилення територіальної міграції населення на регіональному рівні 

пояснюється такими причинами: безконтрольна перебудова економіки, 

відмінності у розвитку сіл та міст, різке погіршення екологічної ситуації. 

Причини внутрішніх міграцій: обмеженість працевлаштування, низька 

заробітна плата, нерівномірні потужності сфер економіки.  

На сучасному етапі в межах України виділяють три райони притягання 

інтенсивних маятникових міграцій: Донецько-Макіївська агломерація, Київська 

агломерація, а також міста областей західного регіону України — Закарпатської, 

Львівської, Івано-Франківської і Чернівецької області. Основними сферами, де 

зайняті працівники-мігранти, є: будівництво (здебільшого чоловіки), сільське 

господарство, домашнє господарство, сфера торгівлі та сервісу. 

У структурі трудової міграції громадян України за ступенем 

легальності можна виділити чотири рівні. 

Офіційна трудова міграція — фіксується офіційною статистикою, 

оскільки громадяни для перетину кордону зазначають трудову діяльність як 

мету виїзду і є легальними трудовими мігрантами в приймаючих країнах. 

Неофіційна легальна міграція — не може бути відстежена статистикою, 

оскільки поїздки за кордон відбуваються з декларованою метою туризму, 

відвідування родичів тощо, з подальшим працевлаштуванням та реєстрацією 

в країні-реципієнті; учасники таких поїздок стають цілком легальними 

трудовими мігрантами в країнах-реципієнтах. 

Успішна нелегальна міграція — поїздки за кордон, пов’язані з 

незареєстрованою зайнятістю видами діяльності, дозволеними 

законодавством відповідних країн. 

Міграція жертв злочинних угруповань — торгівля людьми та інші 

випадки перебування громадян України в нелюдських умовах або зайнятість 

протиправною діяльністю за кордоном не з власної волі. 
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Висновок 

У 2014–2016 роках внаслідок війни та пов’язаного з нею економічного 

спаду відбулося різке зростання еміграції з України, зокрема в Європейський 

Союз. Українські заробітчани пересилають значні кошти в Україну. Так, у 

2018 році ці пересилання склали одинадцять мільярдів доларів США. 

Позитивні наслідки – можливість підвищити кваліфікацію за кордоном, 

надходження іноземних капіталів, послаблення потоку безробіття. 

Негативні – зменшення населення, втрата робочої сили та кваліфікації, 

втрата іноземних вкладів, вкладання державою коштів у підготовку фахівців 

для власної економіки, відтік грошей зароблених мігрантами, дискримінація 

та експлуатація, виникнення політичних та економічних претензій до України 

щодо нелегальної трудової міграції, зростання злочинності та соціальної 

напруженості, погіршення сімейних стосунків. 

Шляхами вирішення проблем може бути система заходів внутрішнього 

спрямування: створення робочих місць, змінити рівень заробітної плати, 

комплексна оцінка міграційних потоків. Зовнішні заходи мають забезпечити 

цивілізовані форми виїзду працівників за кордон, можливість вільного 

повернення додому працівників, гарантії українським громадянам захисту 

їхніх трудових прав за кордоном, підписання відповідних міждержавних угод 

та удосконалення чинного законодавства, здійснення постійного аналізу 

масштабів нелегальної трудової міграції за межі України та проведення всіх 

можливих, у рамках законодавства, заходів для попередження цього явища і 

запобігання торгівлі людьми. 

Зараз наша країна у дуже складному становищі – економічна криза та 

на додачу пандемія. А отже, всі кордони закриті, проте влада просить, щоб 

заробітчани повернулися додому ніби для того, щоб бути в безпеці. А може 

це така схема: під «небезпекою» ззовні країни думають заманити громадян на 

контрольовану територію та потім не відпускати? Про який зараз нагляд може 

йти мова? Хоч з історії ми знаємо як поводилися іноземці, керуючи народом, 

але тепер, коли у влади стоять такі ж самі громадяни, вони свавільничають.  

Дуже шкода мою Україну та соромно за її людей… Я вірю, що настане 

час, коли повернуться всі українці із закордону, а іноземці будуть приїжджати 

до нас працювати!  
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СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:  

ПРОБЛЕМИ, ОСОБЛИВОСТІ, ІСТОРИЧНІ ВИКЛИКИ 

 

Україна упродовж 28 років будує власну незалежність. Сьогодні перед 

державою гостро постав історичний вибір: як розвиватися далі – стати 

розвиненою демократичною правовою соціальною державою чи збитися на 

манівці зворотної трансформації і утвердити авторитарний режим. Цей вибір 

залежить не лише від органів влади, а насамперед від громадян країни, які 

повинні розуміти і прийняти демократичні перспективи розвитку України. 

Однак розуміння сутності демократії і її значенню більшістю населення ще 

не усвідомлено. Саме тому, ми маємо потужні проблеми щодо її становлення 

в Україні. 

Питання сутності та природи демократії в Україні, як особливого 

феномену держави відбиваються у працях багатьох дослідників, саме в них 

прослідковується певна тенденція розвитку демократії та проблем, які 

виникають чи можуть виникнути при не дотриманні основних принципів 

демократії. 

Демократію прийнято розглядати як форму державно-політичного 

устрою суспільства, яка грунтується на засадах визнання народу джерелом і 

носієм влади, на прагненні забезпечити справедливість, рівність і добробут 

громадян. Однак сутність демократії розуміє далеко не кожний житель 

України. Це пов’язано з декількома чинниками, головними з яких є 

неосвіченість і пасивність населення. Голова соціологічної групи ПАРЄ 

Андреас Гросс зазначає, що у центрі демократії стоять громадяни, які всі 

разом утворюють націю. Їхня свобода, добробут, майбутнє й захист усього 

необхідного лежить в основі демократії. «Натомість олігархія – цілком 

відмінна модель, у якій жменька чи невеликі групи осіб мають забагато, а 

більшості громадян бракує достатніх засобів для гідного життя. В 

олігархічному режимі гроші – це влада. Хто має більше коштів, той має 

більше влади. Хто без них, той без неї взагалі. Такі люди мають слухатися 

осіб, які володіють великими фінансовими ресурсами, контролюючи галузі 

економіки, що гарантують їм прибутки, й на них працювати [2]». Але це вина 

лише невеликої групи осіб, яка здійснює владу, а й самого населення, яке 

дозволяє владі робити те, що їй заманеться. Розуміння демократії для 
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багатьох українських громадян полягає в тому, щоб прийти на вибори, 

віддати свій голос за кандидата чи політичну партії і до наступних виборів 

вирішувати проблеми самовиживання. Проте обов’язком громадянина 

демократичної держави є свідоме вивчення ситуації в державі, нормативно-

правової бази, діяльності органів влади, небайдужість щодо оскарження 

рішень згідно з Конституцією України (проведення мітингів, демонстрацій – 

Стаття 39 чи зібрання підписів серед населення для проголошення 

референдуму – Стаття 72 ). Необхідною рисою громадянина у контексті 

демократії є розуміння ним власних прав і свобод. Проте, не для кожного 

свобода є необхідністю. Любомир Гузар переконаний, що для українців не 

властивий потяг до демократії, існує лише потяг до «твердої руки, яка дасть 

людям добро. «Одвіку ми прагнули доброго князя, гетьмана чи президента, 

який узяв би на себе тягар всеохопної опіки, який робив би добро для нас за 

нас. Нам легше, коли знаходиться вправний провідник, що вміє зорганізувати, 

розв’язати, настановити, навернути. Це з одного боку. З іншого – ми мріємо 

про легального очільника, тому далеко не кожен, хто на подібну місію 

претендує, нас цілковито влаштовує. Суперечливість людської природи: ми не 

користаємося правом розв’язувати проблеми власноруч, але, зазвичай, 

відмовляємо в цьому праві іншому, допоки його зверхність достеменно не 

доведена [3]». Внутрішня несвобода провокує до несвободи у суспільстві, а 

отже і до нездатності вирішувати питання колегіально. На жаль, нині ще 

далеко не всі суб’єкти політичного процесу в Україні усвідомлюють, що 

свобода немає нічого спільного з уседозволеністю та протиправними діями; 

що демократія – це не тільки право вільно висловлювати свої думки, але й 

відповідальність за висловлене, а також реальне забезпечення проголошених 

демократичних принципів організації спільного життя; що ринкову економіку 

в розвинутих країнах давно вже включено у демократичну систему відносин 

соціальної держави, оскільки в іншому разі втрачається її головне 

призначення – задоволення потреб усього суспільства [7]. 

Нині Україна потребує посилення державної влади, формування 

сильної демократичної держави, оскільки маємо ще недосконалу, слабку 

державу, в якій значна частина проголошених Конституцією України 

положень поки що є формальними деклараціями. Вони потребують 

детальнішого розкриття у відповідних законах, а також політичної волі як 

керівництва держави так і широкого громадянського загалу ці закони 

виконувати. Наприклад, принцип плюралізму за нинішніх умов здійснюється 

в Україні у гіпертрофованому вигляді: понад 200 політичних партій 

претендують на статус керівної сили в суспільстві і державі. Це свідчить, 

насамперед, про обмеженість соціальної підтримки та частковий характер їх 

стратегій. Конституція України уможливлює доволі значну амплітуду 

політичних рішень. Враховуючи ці та інші моменти, а також характер 

політичних подій, що відбуваються в Україні, можна говорити про 

незавершеність конституційного процесу в країні. 
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 Проголошення ж демократії, конституційне закріплення її засад, 

повинно сприяти утвердженню стабільності та злагоди у суспільстві. 

Звичайно, демократію не можна запровадити вердиктом, її не можна 

насадити через усунення протилежних поглядів, її успіх не гарантовано 

навіть тоді, коли більшість визнає її ідеалом. Але формальне конституційне 

гарантування все ж необхідне, оскільки тільки воно створює необхідні умови 

для того, щоб неформальне і неофіційне буття народу перетворило 

демократію на довершений факт. Сильною держава стане тоді, коли 

функціонуватиме ефективно і буде здатною протистояти тиску з боку 

конкуруючих економічних та політичних груп влади, коли діятиме в 

інтересах усіх людей, що складають національну державу. В Україні держава 

поки що слабка, бо в ній не забезпечуються державні та приватні послуги, 

необхідні для людського розвитку [7]. 

Проблеми розвитку демократії пов’язані не лише з історією, вони 

полягають і в тому, що населення країни ще не спроможне прийняти 

демократичні принципи і жити, керуючись ними, а чинна влада не бажає 

(очевидно і боїться) навчати народ демократичним принципам та життю за 

ними.  

Однією з проблем української демократії є специфічне розуміння 

населенням країни дефініції «свобода». З проголошенням незалежності 

«свобода» сприймається як синонім «уседозволеності». Але це аж ніяк не 

означає, що свободи у нас «забагато», скоріше навпаки – ми переживаємо її 

нестачу внаслідок викривлення її сутності.  

Польський політолог А. Смоляр вказує на три основні проблеми 

демократичного транзиту України. Вони стосуються, по-перше, 

демократизму самих виборів. Він також вказав на непрозорий характер 

процесу волевиявлення [9, с. 27]. Він зазначає, що демократія не може 

існувати без вільних і плюралістичних ЗМІ. Це є ще однією з проблем 

української демократії. Також експерт вважає, що відновлення демократії 

залежить в більшості від населення, ніж від самої влади. Саме пасивність 

населення є ще однієї проблемою становлення демократії [1, с. 396]. Влада, 

обрана народом, здійснює повноваження згідно власних інтересів, а не волі 

народу. Це спричинює ще одну проблему становлення української демократії – 

низький рівень взаємодовіри влади і народу. Недовіра населення до влади 

зумовлена не здійсненими обіцянками, слабким соціальним захистом 

населення та невпевненістю останнього в завтрашньому дні. Політична 

нестабільність проявляється в усіх сферах життя суспільства. 

Демократія як форма суспільного і державного устрою зовсім не 

передбачає обов’язкового економічного процвітання, як не передбачає сили і 

військової могутності. При цьому цінність демократії не стає меншою  

[8, с. 56].  

Позитивним кроком на шляху упровадження демократії в Україні має 

стати зростання рівня освіченості громадян України, їх здатність самостійно і 
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вільно приймати рішення та нести за нього відповідальність. Це змусить 

населення прогнозувати майбутнє, критично аналізувати отриману 

інформацію (яку мають подавати незалежні від влади (чи олігархів) ЗМІ. У 

цілому курс України на демократизацію відповідає світовим цивілізаційним 

процесам. Але існують проблеми щодо її упровадження в Україні, зокрема: 

- демократія формується упродовж тривалого часу і брак в 

українському суспільстві реальних позитивних змін породжує масове 

соціальне нетерпіння і апатію; 

- пасивність та аполітичність великої кількості населення країни; 

- відсутність досвіду демократичного врядування. 

Країна, яка пережила трагедію одного великого соціального 

експерименту, вкрай обережно, нерішуче йде на новий, хоч він і обіцяє в 

перспективі блага сучасної демократичної цивілізації. Тому нині так важко й 

непослідовно відбуваються процеси розбудови держави на демократичних 

засадах, формування демократичної свідомості суспільства та особистості. 

Історія засвідчує, що демократичні рухи можуть породжувати 

диктатури або сприяти їм. Тому найглибшою помилкою демократичних сил 

України є те, що вони розуміють власну демократію як найвищу мету 

соціального й національного відродження. Це означає, що оволодіння владою 

може стати головним орієнтиром демократичного процесу. У результаті 

маємо владу для влади, яка підміняє всі інші цінності. Добре відомо, що 

голодних і бідних значно більше приваблюють слова тих, хто обіцяє 

нагодувати їх, ніж риторика про демократію. Тому вони не проти «продати» 

свої демократичні права навіть тоталітарному режиму, якщо той обіцяє їжу, 

суспільний порядок і національну злагоду. Але слід пам’ятати, що одним із 

прямих наслідків бідності є руйнація демократи. 

На шляху збереження демократичного вибору й засобів протистояння 

диктатурі становище ускладнюється тим, що українська історія не багата на 

демократичні традиції, а історичний досвід показує: коли в країні, де не було 

тривалого розвитку елементів особистих свобод і правової держави, 

намагаються створити механізм, який відразу ж зміг би забезпечити участь 

народу в управлінні, то це найчастіше призводить до деспотизму. 

Отже, Україна лише трансформується у демократію, щоб стати справді 

демократичною державою їй потрібно змінити ставлення населення до 

демократії і навчитися працювати спільно заради побудови демократичного 

майбутнього. Ситуація, яка склалася в Україні, свідчить про те, що 

демократія в Україні має певні проблеми. Проблема становлення демократії в 

Україні укорінена в минулому нашої держави. Упродовж тривалого часу 

українські землі знаходилися під владою різних держав. Спроби побудувати 

власну державу за допомогою революцій чи національно-визвольних змагань 

закінчувалися невдало. Громадська свідомість населення України перебуває 

нині на невисокому рівні, що є загрозою для побудови й розвитку демократії. 

Бути громадянином означає мати розвинене почуття громадянських свобод і 
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вимагати рівності всіх перед законами, незалежно від походження, стану, 

віросповідання людини. Варто наголосити, що найпростіше визначення 

громадянського суспільства полягає в тому, що це є сфера здійснення 

свободи. 

Головною передумовою руху до демократичної держави є розширення 

економічної свободи, що, у свою чергу, передбачає зміни не тільки інститутів 

суспільства, а й усієї системи цінностей і психології людей, а це надто 

тривалий і важкий процес. Щоб демократія стала в українському суспільстві 

реально діючою системою влади, важливо, щоб люди не тільки розуміли 

сутність її головних принципів, а й були згодні жити згідно з цими 

принципами – самостійно, з усією повнотою відповідальності, без постійної 

опіки всесильної влади. Ідею демократії люди сприймають як надто далеку 

від того суспільства, у якому доводиться вирішувати нагальні проблеми. 

Демократія в Україні не змогла стати реальністю, а залишається на рівні 

«модної» ідеї. Для розвитку демократичних процесів в суспільстві треба 

виховати політичну дисципліну й достатню політичну культуру. 

Виникнення ознак громадянського суспільства зумовлює зміни в 

соціально- класовій структурі, які, у свою чергу, реально й позитивно 

впливають на формування владних структур, на розвиток демократії. 

Звичайно, громадянське суспільство не є абсолютно досконалим. Його 

творчий хаос завжди дратуватиме уряд, який через це закликатиме до 

порядку чи навіть робитиме спроби зруйнувати громадянське суспільство. 

Важливими рисами останнього є різноманітність, відкритість і свобода, 

вироблення умов для контролю над державою. 
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ЧИ СПРАВЕДЛИВО ВИЗНАЧАТИ НЕЕФЕКТИВНІСТЬ  

СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ЯК ОДНУ З ПРОВІДНИХ ПРИЧИН ПРОГРАШУ  

УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ? 

 

Актуальність даної проблеми визначається тим, що не тільки сучасні 

українські державні чиновники системи державного управління, а й прості 

люди мають винести уроки минулого на прикладі функціонування системи 

державного управління часів Української революції 1917–1921 рр. для 

побудови в Україні громадянського суспільства та правової соціальної 

держави. Особи, які пов’язані з децентралізацією та діяльністю 

об’єднаних територіальних громад не мають повторити тих помилок 

політичної діяльності, які були допущені нашими попередниками на 

початку ХХ ст.  

УЦР, Українська держава П. Скоропадського та Директорія досить 

неефективно розбудовували систему державного управління на теренах 

українських земель протягом Української революції 1917–1921 років. 

Структура та організаційні принципи діяльності органів державного 

управління багато в чому віддзеркалювали чинні на той час управлінські 

традиції Російської імперії.  

Вищі державні органи влади УЦР та Директорії в державному 

управлінні переважно носили декларативний характер. Так, в 1917 та 1919–

1920 рр. законодавчі органи влади прийняли дуже велику кількість 

законодавчих актів, які практично не були реалізовані. Крім цього, державні 

службовці ініціювали постійно створення різних державних структур з 

великою кількістю чиновників. Так, після проголошення IV Універсалом 

незалежності УНР 22 січня 1918 р. було утворено Міністерство народної 

освіти, а на фоні нього були створені окремі національні міністерства: 

Міністерство великоруських справ, Міністерство польських справ і 

Міністерство єврейських справ. 

Не високий рівень загальної і професійної підготовки кадрів, які 

прагнули задовольнити власні інтереси та потреби, безвідповідальне 

ставлення до виконання власних посадових функцій і повноважень, 

відсутність стабільного морального та психологічного мікроклімату в 



Публічне управління в історії української держави: погляд молодого покоління 
 

 

100 

управлінських колективах стало одним із факторів неефективності системи 

державного управління державних службовців протягом Української 

революції 1917–1921 рр.  

Відсутність механізму розподілу завдань між виконавцями, 

стимулювання і відповідальності державних службовців також відіграли 

велику роль в тому, що українські національно-визвольні змагання 

закінчилися поразкою. Відсутність чіткого розподілу прав та обов’язків серед 

працівників системи управління на всіх рівнях відповідно до визначених 

мети, завдань та обов’язків також відіграли важливу роль в ефективності 

функціонування державних органів влади різного рівня.  

Індивідуальні, а іноді і групові інтереси часто відрізнялися від 

загальних інтересів різних станів суспільства, які проживали на теренах 

українських земель і ставали бар’єром діяльності певного чиновника певного 

державного відомства. Державні чиновники не могли чітко визначитися з 

методами управління та знаходилися під впливом лобізму. Державні 

службовці не мали досвіду передати чітко сформульовані та узгоджені на всіх 

вищих державних рівнях плани, завдання і стратегії розбудови економічного, 

політичного, соціального та культурного життя чиновникам-виконавцям для 

якісного виконання. Виконавці досить часто не усвідомлювали, що їм робити 

і як правильно слід робити, а тому діяли на власний розсуд, що призводило до 

не реалізації якогось плану, завдання або стратегії через відсутність чіткого 

формулювання, умов і засобів для виконання та внутрішнього узгодженості. 

Відсутній механізм передачі завдань та засобів для їх реалізації став ще 

одним із важливих чинників неефективної системи державного управління. 

Важливим елементом функціонування механізму передачі завдань та засобів 

була оперативність дій. 

Хочеться звернути увагу на те, що Голови українських державних 

утворень М. Грушевський, П. Скоропадський та В. Винниченко як найвищі 

посадовці не контролювали діяльність державних службовців – 

результативність та ефективність виконаного рішення. Зміст планів та 

програм не відповідав інтересам та потребам простих людей, а тому 

виконувався частково і не послідовно. 

Діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади та 

місцевого самоврядування не контролювалася спеціальними органами 

влади щодо ефективності управлінської діяльності. Дисципліна та 

відповідальність персоналу органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування була дуже низькою. Дуже велика кількість була 

правопорушень щодо законності та службової дисципліни, невиконання 

або неналежне виконання посадових обов’язків посадовими особами та 

іншими державними службовцями. У діяльності державних чиновників 

органів законодавчої, виконавчої та судової влади та місцевого 

самоврядування були відсутні підходи комплексності та системності дій. 

Відсутність механізмів впливу, стратегічного планування діяльності, 
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велика кількість чиновників та розподілу функцій та обов’язків також 

відіграли велику роль у поразці Української революції.  
 
 
 

 

Рисунок 1 – Система неефективності державного управління часів  

української революції 1917–1921 років 

Джерело: розроблено автором 
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корупція, які мали негативний вплив ну функціонування всієї політичної 

державної системи. Значна частина чиновників не були ініціативними, 

чесними, відданими державній справі, не несли персональну юридичну 

відповідальність за виконання службових обов’язків і трудову дисципліну, не 

мали відповідної освіти та професійної підготовки. Все це ставало 

перешкодою для сумлінного виконання своїх службових обов’язків та 

зашкоджували інтересам державної служби. Державні службовці часто 

використовували своє службове становище для задоволення власних 

інтересів та потреб.  

Відсутність плану планування та прогнозування конкретних заходів на 

рік, місяць, тиждень, добу в різних сферах життя було також одним з 

показників відсутності механізму політичної діяльності. Державні службовці 

не мали стратегії узгодженості дій в управлінні та аналізу власної діяльності. 

Якщо, в 1917 р. дії та рішення були переважно колективними, то з 1918 р. 

набули більше індивідуального характеру. Управлінські рішення носили 

короткостроковий оперативний характер, а методи управління організаційно-

розпорядчий. Дуже слабкою була комунікація між різними органами 

державної влади як по вертикалі та по горизонталі всередині організації, між 

керівником і робочою групою, між окремими державними службовцями 

всередині робочої групи. 
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БЛАГОСЛОВЕННА ПРАЦЯ ОТЦЯ ФЕДОРА ШУМОВСЬКОГО 

 

Історія будь-якої держави, її місце у світі залежить від багатьох 

чинників, таких як: географічне положення, природні ресурси, політичний 

устрій тощо 

Переконана, що економічний, науковий, культурно-просвітницький та 

релігійний рівень розвитку держави напряму залежить від рівня управління 

нею, від того, ким і в який спосіб здійснюється публічне управління. Ця 

проблема існувала, напевно, ще з початків утворення держав як таких. 

Людство завжди хвилювали питання: кому довіритися? Хто поведе до 

омріяної мети і яким шляхом?  

Актуальними і досі залишаються ці проблеми. Адже в період 

децентралізації, в умовах формування територіальних громад особливий 

акцент – на публічне управління. Сім’я, родина, село, громада, а відтак і 

держава повинні діяти як моноліт. А дії мають бути виваженими і 

скерованими у правильне русло. Звідси випливає вся відповідальність, що 

лягає на плечі керівників.  

Підтвердженням моєї думки є той факт, що такі відомі українці як 

Т.Шевченко, І. Франко, Леся Українка та інші у своїх творах порушували 

проблеми народу і керівника, провідника нації. Так у поемі І. Франка 

«Мойсей» з’являється постать, що здатна вести народ до омріяної волі. 

Жертвуючи власним Я, Мойсей розуміє усю відповідальність місії вождя. 

Наділений внутрішньою силою і духовною величчю, він веде за собою.  

На шляху історичного розвитку нашої держави – непоодинокі постаті, 

що зуміли свою сподвижницьку працю зорганізувати так, що суспільні 

ідеали, соціально значимі моменти та події стали справою їх життя. 

Мирогоща дала світові феноменальну родину Шумовських. Розкидані 

по всьому світі, Шумовські зуміли не просто вижити, а й зробити свій 

неоціненний внесок у розвиток науки, культури, історії, духовності. А ще – 

збереження правдивості власної історії, духовності і високої культури побуту, 

розмаїття фольклору, старовини, звичаїв, опіка чистотою мови. Кошти 

вкладали в книги, літописи, хроніки, вірили, що наступить пора, коли це буде 

потрібне українському народові. Перебуваючи далеко за межами 

Батьківщини, усю свою діяльність присвятили рідній Україні. Заслуживши 
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світове визнання, отримавши високі нагороди, вони завжди пам’ятали свій 

рід, своє коріння, свою «малу батьківщину» – село Мирогощу. 

У чому ж секрет феномену родини Шумовських?  

Дослідивши і проаналізувавши краєзнавчий матеріал, ми зрозуміли: на 

чолі роду, власної та парафіяльної сім’ї стояв мудрий управлінець, що зумів 

організувати життя громади, мудро керувати ним. Федір Миколайович 

Шумовський – священник зі шляхетного роду й священницької родини – 55 

літ відслужив на благо рідної Волині й був одночасно вчителем, лікарем, 

слідчим, громадським діячем, взірцевим батьком і вихователем як власної, 

так і парафіяльної сім’ї. 

Протягом першої половини ХХ століття інтелігенція, в тому числі і 

духовна, була єдиним рушієм національно-визвольного руху, творцем 

національної ідеології, політичних партій, громадських об’єднань, збирачем і 

захисником національної культури.  

Без сумніву, активна життєва позиція отця Федора мала великий вплив 

на життя Волині ХХ ст. 

По-перше, розставляючи пріоритети у вихованні власних дітей та 

формуванні їх світогляду, він добре розумів, що вони визначатимуть 

майбутнє нашої держави. Духовно-моральні принципи їх життя стануть 

принципами життя громади, відповідно і життя всього суспільства. 

До прикладу, погляньмо на життєвий шлях Арсена – найстаршого із 

дітей. Був нагороджений орденами: св. Станіслава 2-го ступеня з мечами і св. 

Анни 2-го ступеня.  

Арсен був асистентом професора Патона. Славився як неперевершений 

спеціаліст зварювання, через те відомим був на конференціях та виставках у 

Німеччині, Австрії, Англії, Швеції. У 1936 році в Лондоні на ХІІ 

Міжнародному конгресі вчених -винахідників багатотисячний зал стоячи 

вітав «локомотивного експериментатора». Адже його успіх у галузі 

електрозварювання був нечуваним. Це був пік економічної слави, адже Арсен 

Федорович неабияк проявив себе і у політиці, і у громадському житті, і у 

викладацькій діяльності. А ще – як талановитий дослідник історії Волині. У 

лютому 1951 року Арсен із сім’єю від’їжджають до Канади, до Вінніпегу, 

потім до Торонто, де працює інженером, редактором фахового журналу, 

займається активною громадською діяльністю, видав книгу-брошурку 

«Поклін св. Почаївській лаврі». 

Ще на отчих теренах у Мирогощі Арсен захопився ідеєю відродження 

рідної України, відокремлення національних інтересів від великодержавних. 

Став завзятим шевченківцем і довго носив на грудях портрет Кобзаря поряд 

із хрестиком. Брати і сестри переймалися його ідеями й ставали 

українофілами та націоналістами. Під Арсеновим впливом мінялися й 

погляди односельців.  

Як палкий шанувальник історії він постійно не тільки цікавився 

старовиною, але й вкладав свою літописну часточку. З-під пера Арсена 
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Шумовського народилося чимало цікавих роздумів про Україну. Йому 

належить авторство історичної розвідки про минувшину Волині, а також про 

одну з найкривавіших сторінок більшовицького терору – розстріл в’язнів 

Дубенської тюрми в 1941 році. 

По-друге, живучи у Мирогощі, о. Федір поставив перед собою два 

важливі завдання. Перше – об’єднати в одну православну сім’ю українців та 

чехів, навернути колоністів до православ’я. На цьому поприщі о. Федір мав 

неабиякий успіх. Друге – упорядкувати церкву, збагатити її книжками, 

образами, іншими предметами, що при допомозі меценатів удалося зробити. 

Микола Пшеничний, письменник та краєзнавець, розповів, що завдяки 

авторитетові і популярності серед людей Федір Шумовський зумів довкола 

православної церкви об’єднати колоністів-чехів, ревно опікав молодь. Разом 

із прихильниками в 1899 році побудували великий шкільний будинок, в якому 

отримали освіту кілька поколінь мирогощан. Під час Першої Світової війни 

подавав поміч як цивільному населенню, так і з хрестом в окопах, 

організовував комітети допомоги. Був арештований більшовикамив 1920 році, 

відданий розстрілу, але врятований парафіянами. За пасторську працю 

отримав усі найвищі священницькі нагороди, зокрема й митру, а за 

громадську діяльність – орден св. Анни III ступеня. [2]. 

Розумів Федір Шумовський і господарські проблеми краю. Наприклад, 

він був ініціатором створення в селі кооперації, яка згодом так розширилась, 

що цілком задовольняла господарські та фінансові потреби селян. 

Уміло проявив себе о. Федір й на політичному поприщі. Він спочатку був 

вибранцем до різних громадських губернських установ, а опісля – до Державної 

Думи. А як знавець педагогіки, він найбільше спопуляризувався, займаючи 

посаду «наблюдателя» та ревізора приходських шкіл Дубенського повіту. 

Характерно, що з роками український дух усе більше й більше заповнював 

світлицю Шумовських, а заодно й усю Мирогощу. При панській Польщі о. Федір 

заклав першу українську бібліотеку. І батьки, і діти у цій родині брали участь в 

освіті неграмотних селян. Давали безкоштовно лекції української мови та 

літератури для охочих – і була досить велика група слухачів. Сільський 

аматорський театр під керівництвом дочки Олександри та сина Арсена прекрасно 

ставив «Наталку Полтавку», «Запорожця за Дунаєм», «Назара Стодолю»… 

У самому родинному гнізді співали усі хором українські думи і народні пісні. Як 

зізнавався сам патріарх родини, жив «лише для отчизни та дітей». 

Висновок. Таким чином, в історії рідного краю знаходимо постать, що 

втілює риси суспільного діяча, гідного свого народу. Його самовіддана праця 

на благо народу, його жертовність дали свої результати. Життя і 

сподвижницький труд як отця Шумовського, так і всієї родини мають 

слугувати джерелом формування світогляду молодої людини, її життєвих 

принципів, усвідомлення нею своєї причетності до історії рідного народу. 

Життєві орієнтири членів родини Шумовських можуть бути прикладом 

служіння Батьківщині і прикладом безкорисливої праці на її благо. 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО  

В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Михайло Грушевський – це історична постать, яка своєю діяльністю 

здійснив вплив на встановлення суспільно-політичного та культурного життя 

українського народу. Державний діяч Михайло Грушевський є провідним 

ідеологом Української революції 1917–1921 рр. Який створив основні 

принципи Української Центральної Ради від ідей національно-територіальної 

автономії до встановлення самостійної України. 
Публіцист Михайло Грушевський на перше місце висуває українське 

суспільство, яке формує національну свідомість. Він за допомогою наукової 
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діяльності обґрунтував історичність українського народу. Що описана у його 
праці «Історія України – Руси». Автори монографії О. Г. Аркуша, О. В. Бойко,  
Є. І. Бородін, С. В. Віднянський, П. П. Гай-Нижник та інші «Історія державної 
служби в Україні», ще раз підкреслюють ставлення Михайла Грушевського до 
українського населення, виділяючи політичні концепції Грушевського, що 
пов’язані з його історіософією та історичними концепції, де українське 
суспільство повинне проводити управління у власній незалежній державі. 
«Треба було забезпечити волю України, відновити її старе народовладдя, право 
народу правити самому всіма своїми справами1. 

Утвердження Михайла Грушевського, як політичного діяча відбувається 
20 березня 1917 р., коли його було обрано очільником Української 
Центральної Ради. Усні свідчення, які оприлюднив Український Інститут 
національної пам’яті, поширюють спомини Євгена Чикаленка: «…ми всі 
вважали його за «некоронованого короля України», який приїде, то дасть 
всьому порядок і лад»2. 

 Секретар у земельних справах Борис Мартос, пише у своїх мемуарах 
про особисті якості будівника української нації. «Його патріотизм, чесність, 
ерудицію, працездатність та інші його якості… Це був демократ чистісінької 
води: влада мала належати особам, обраним народом на демократичних 
виборах, вона повинна працювати для народу, через народ, опираючись 
принаймні на його більшість. Влада повинна знати потреби народу і дбати 
про їх задоволення»3. 

Після обрання Михайла Грушевського головою Української Центральної 
Ради. Розпочинається розвиток академічного та наукового життя української 
нації. Вже у березні налагоджується діяння Українського Наукового 
Товариства. На цьому геніальний організатор не зупинився, продовжуючи 
відкривати нові культурно-освітні осередки. Спочатку було відкрито у Києві 
Українську Академію Мистецтв, Українську Науково- Педагогічну академію 
та Український Народний Університет.  

Основним завданням, яке ставить перед собою Михайло Грушевський є 
об’єднання українського суспільства. Дану мету було здійснено на 
Всеукраїнському національному конгресі, що відбувся 21(8) квітня 1917 р. 
Михайло Грушевський на національному конгресі здійснив публічний 
виступ, на якому наголосив, що «…нова Центральна Рада повинна бути 
центром політичного життя»4. 

                              
1 Аркуша О. Г, Бойко О. В , Бородін Є. І., Віднянський С. В., Гай-Нижник П. П.  , Галенко О. І.  , 

Горобець В. М., Гурбик А. О., Єфіменко Г. Г., Іваненко В. В.,Котляр М. Ф., Кривчик Г. Г., Кульчицький 

(керівник авторського колективу) С. В., Лисенко О. Є, Патер І. Г. , Першина Т. С.,   Пиріг Р. Я., Рубльов О. С., 

Серьогін С. М., Солдатенко В. Ф., Черкас Б. В. , Чухліб Т. В., Шандра В. С., Якубова Л. Д. Історія державної 

служби в Україні у п’яти томах. /О. Г. Аркуша, О. В. Бойко.  – Київ: Ніка-Центр, 2009. – Том 1. – с.411 
2 1917 – засідання Української Центральної Ради, яке очолив Михайло Грушевський.//Український 

Інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/berezen/28/1917-zasidannya-

ukrayinskoyi-centralnoyi-rady-yake-ocholyv-myhaylo-grushevskyymyhaylo-grushevskyy  
3 Винар Л. Михайло Грушевський: Історик і будівничий нації(Статті і матеріали). –К.: Вид-

во ім. Олени Теліги,  1995. – с. 53 
4 21квітня 1917 р. Сторіччя всеукраїнського національного конгресу.//Український Інститут 

національної пам’яті. – URL: https://old.uinp.gov.ua/news/21-kvitnya-storichchya-vseukrainskogo-

natsionalnogo-kongresu 

https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/berezen/28/1917-zasidannya-ukrayinskoyi-centralnoyi-rady-yake-ocholyv-myhaylo-grushevskyymyhaylo-grushevskyy
https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/berezen/28/1917-zasidannya-ukrayinskoyi-centralnoyi-rady-yake-ocholyv-myhaylo-grushevskyymyhaylo-grushevskyy
https://old.uinp.gov.ua/news/21-kvitnya-storichchya-vseukrainskogo-natsionalnogo-kongresu
https://old.uinp.gov.ua/news/21-kvitnya-storichchya-vseukrainskogo-natsionalnogo-kongresu
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Варто наголосити, що 18 травня 1917 року відкрився І Всеукраїнський 
військовий з’їзд. Управляли з’їздом представники Української Центральної 
Ради. Серед яких був також Михайло Грушевський. Військовий з’їзд визнав 
Центральну Раду єдиним компетентним органом українського населення.  

Досліджуючи історіографію про українського вченого, громадсько-
політичного діяча Любомир Винар, підкреслює значення Михайла 
Грушевського, «який був символом всеукраїнського національного єднання, що 
його він розумів, як з’єднання всіх частин української землі і української нації в 
єдиному національно-державному і національно-культурному організмі»1.  

Аналізуючи джерела, особливу увагу до громадсько-політичного діяча 
Михайла Грушевського окреслює Українська правда та автор статті історик Ігор 
Бігун. Вже на початку статті наголошує про визначну роль політичного діяча. 
Проте, що вже 20 листопада 1918 р. розпочинається засідання Української 
Центральної Ради. Грушевський прийняв на себе головування у цих зборах. Де 
були обговоренні важливі аспекти державного будівництва Української держави. 
Темою статті викладено Третій універсал – перша республіка. Після чого автор 
характеризує значення Української Народної Республіки, додаючи що, 
Українська держава уже після шести місяців, після І Універсалу сформувала 
власні державні органи, які будуть керувати самостійною державою.  

Науковий співробітник Ігор Бігун у публікації визначну увагу приділяє 
українському генію, котрий оприлюднює Третій Універсал. Даний Універсал 
проголошував «Українську Центральну Раду та її уряд – Генеральний 
Секретаріат єдиною владою на українських землях. Вони охопили Київську, 
Подільську, Волинську, Чернігівську, Полтавську, Харківську, Катеринославську, 
Херсонську й Таврійську губернії2.  

Зусилля Михайла Грушевського не були марні та супроводжуються 
новим етапом розвитку Української революції після затвердження державно-
правового акту ІІІ Універсалу. Політичний лідер Михайло Грушевський 
утверджений як фундатор першої української демократичної держави в ХХ 
столітті. Якою виступає Українська Народна Республіка. Проголошення 
незалежності стає новим етапом у державотворчому процесі Української 
Центральної Ради. «Ідея визволення і національно-державного відродження 
української нації була провідною ідеєю Грушевського…»3.  

Варто зазначити, що голова Центральної Ради наголошував, що Українська 
Народна Республіка продовжує відновлення української державності. Дослідник 
Любомир Винар подає читачеві для ознайомлення тези із праці Михайла 
Грушевського – На порозі Нової України, котра окреслює дану державницьку 
політику. «Українська Народна Рада, ставши наново державою самостійною, 
незалежною, мусіла вибрати собі державний герб. А що вона була вже давніше 
державою і тільки відновила тепер своє буття…»4. 

                              
1 Винар Л. Михайло Грушевський: Історик і будівничий нації(Статті і матеріали). –К.: Вид-

во ім. Олени Теліги, 1995. – с. 15 
2 Ігор Бігун. Третій універсал- перша республіка.//Історична правда. – URL:     

https://www.istpravda.com.ua/columns/2019/11/20/156568/ 
3 Винар Л. Михайло Грушевський: Історик і будівничий нації(Статті і матеріали). –К.: Вид-во ім. 

Олени Теліги. – 1995. – с. 52 
4 Там само. – с. 196 

https://www.istpravda.com.ua/columns/2019/11/20/156568/
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Державний будівник українського суспільства у свої праці «На порозі 
Нової України», коли вказує, що для відновленої держави потрібно вибрати 
герб. Автор статті Михайло Грушевський проводить детальний аналіз, де 
зупиняється на українській гербовій традиції Київської Русі. «Найстарший 
такий знак уживався на київських  грошах Володимира Великого, його й бере 
собі за герб відновлена Українська держава»1. 

Михайло Грушевський та Центральна Рада зустрілася із новими 
викликами, які виникли через експансію на територію УНР. Опис, цих 
викликів, відображає Олександр Бойко у навчальному підручнику з Історії 
України: «мобілізувати та організувати український народ для відпору 
агресору, створити передумови для самостійних переговорів із Німеччиною 
та її союзниками2. Саме ці завдання прагне реалізувати Михайло 
Грушевський та разом із діячами Центральної Ради видають ІV Універсал.  

Важливим документом, що був виданий для українського народу 
Центральною Радою, в тому числі і Михайлом Грушевським є утвердження 
Конституції Української Народної Ради. Основний закон УНР вказує, які 
права має українське суспільство. Однозначно Центральна Рада розуміла, які 
на неї були покладені обов’язки. «Українська Народна Республіка –Україна, 
для кращої оборони свого краю, для певнішого забезпечення вільностей, 
культури і доброботу громадян»3. Додатково, необхідно підкреслити, що 
згідно із Конституцією верховним органом влади УНР проголошувалися 
Всенародні збори, які безпосередньо здійснювали вищу законодавчу владу в 
УНР і формували вищі органи виконавчої та судової влади4. 

Окрім Конституції, представники Центральної Ради ще працювали над 
іншими законодавчими актами. Куди увійшли чотири універсали. Не 
можливо, не згадати закон про національні меншини в Україні, які мали 
право на автономію. Робота Центральної Ради на цьому не зупинилася 
продовжує ухвалювати закон про утворення війська, закон про генеральний 
суд, закон про громадянство та провадження зовнішньої політики та 
підписання міжнародних договорів.  

Четвертий універсал разом із Конституцією Української Народної Ради 
створив фундамент на якому сформувалися і розбудовувалися пізніші 
державотворчі концепції української нації включно із теперішньою 
українською державою, яка пов’язує себе з демократичними основами УНР5.  

Михайло Грушевський стає ключовим державним діячем Центральної 

Ради. Видатний історик, організував фундаментальні наукові дослідження. 

                              
1 Винар Л. Михайло Грушевський: Історик і будівничий нації(Статті і матеріали). –К.: Вид-во ім. 

Олени Теліги,  1995. – с. 196 
2 Бойко О. Д. Історія України: навч. посібн. / О. Д. Бойко. –3-тє вид. випр. і доп. –К.: Академвидав, 

2007. – с.  252 
3 Винар Л. Михайло Грушевський: Історик і будівничий нації(Статті і матеріали). –К.: Вид-

во ім. Олени Теліги, 1995. – с. 199 
4 Верба І.В. Грушевський Михайло Сергійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія 

історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії 

України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. – с. 234 
5 Винар Л. Михайло Грушевський: Історик і будівничий нації(Статті і матеріали). –К.: Вид-

во ім. Олени Теліги, 1995. – с. 199 
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Авторитетний представник для українського суспільства. Утверджується, як 

політичний лідер та фундатор української державності.  
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ПРАВА ЖІНКИ, ЧИ МОРАЛЬ? 

 
Кожен історичний період людства насичений розбудовою власної 

держави та безкінечною боротьбою за свої права у ній. Права людини 
змінюються в залежності від економічної та політичної ситуації в країні. 
Кожна країна має свої приклади як її громадяни здобували, розширювали свої 
права, але чи завжди це призводило до ефективних наслідків для наступного 
покоління[5]?  

Одним із прикладів розширення прав людини, а особливо жінки, із 
розбудовою нашої держави пов’язано із легалізацією абортів до 12 місяців. 
Представники різних сфер діяльності висвітлюючи свою позицію 
статистичними даними, науковими переконаннями і до сьогодні. Соціологи 
стверджують, що право жінки на аборт призводить до порушення 
традиційного уявлення про сім’ю, дітей та відповідальність у сексуальному 
партнерстві, розстановка пріоритетів у власному житті жінки на будування 
кар’єри; медичні працівники – про збільшення ризику смертності серед 
підлітків дівчат 18 років, та в подальшому житті втратити репродуктивну 
функцію після використання контрацептивних засобів; різні релігійні 
конфесії безкомпромісно засуджують[4] [8].  

За даними Міністерстві охорони здоров’я України в 2018 році було 
зроблено 46552 переривання вагітності, із загальної кількості абортів 1451 – 
медичні легальні аборти за медичними показаннями після 12 тижневої 
вагітності; 19 878 – медичні легальні аборти до 12 тижнів вагітності; 16664 – 
аборти методом вакуум-аспірації; 8559 – медикаментозні аборти [2] [3]. 

Україна залишається лідером серед країн ЄС проведення абортів 

жінками. Хоча статистика показує зниження рівня абортів за останні десять 

років за 2007 роком [13].  

Тому перед сучасною Україною постає питання не навіщо жінці надали 

право легального аборту, а чому жінка його здійснює? Жінки в свою чергу 

називають свої причини: зґвалтування, підвищення «ціни» дитини, 

захворювання, невдале особисте життя, психологічна неготовність стати 

матір’ю небажаної дитини, яку в подальшому не належно виховує, або віддає 

до дитячого будинку наносячи цим їй психологічну травму[9] [10].  

В подальшому, за статистичними даними, більшість з таких дітей 

суспільство і власне держава отримує високий рівень злочинності. Це 

доводить світова історія, яка зазнала реального життєвого прикладу з 

названим правом жінки у США [6] [7].  
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Рисунок 1 – Кількість абортів (на 1000 живонароджених) 

Джерело: USAID 

 

У далекому 1995 році криміналіст Джеймс Алан Фокс написав для 

генерального прокурора США звіт, в якому містилася маса похмурих 

прогнозів щодо майбутнього сплеску вбивств, скоєних підлітками. Фокс 

запропонував два сценарії: оптимістичний і песимістичний. На його думку, 

оптимістичний сценарій полягав у тому, що протягом наступних десяти років 

частка вбивств, скоєних підлітками, підвищиться ще на 15 відсотків. 

Песимістичний сценарій стверджував, що ця частка подвоїться.  

Інші криміналісти, політологи та інші творці прогнозів дотримувалися 

приблизно такої ж точки зору. Її поділяв і президент Клінтон. «Ми знаємо, що 

у нас залишилося близько шести років для того, щоб повернути назад 

ситуацію з підлітковою злочинністю, – говорив він. – Інакше наша країна 

буде жити в умовах хаосу. І мої наступниці не будуть розповідати про 

прекрасних можливостях глобальної економіки – вони будуть намагатися 

утримати разом душі і тіла людей на вулицях цих міст ». 

Адміністрація була готова виділити на боротьбу зі злочинністю чималі 

гроші. Однак, замість того щоб рости вище і вище, рівень злочинності почав 

знижуватися. Потім він почав падати – все швидше і швидше. Падіння рівня 

злочинності було примітним по ряду причин. Це явище виявилося 

повсюдним – показники практично всіх видів злочинності знижувалися у всіх 

регіонах країни. Зниження стало послідовним і відбувалося поступово рік від 

року. І воно було абсолютно несподіваним для тих експертів, які передбачали 

абсолютно інші події.  
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Хоча експерти не змогли передбачити падіння рівня злочинності, тепер 

вони поспішали дати пояснення того, що відбувається. Більшість їх теорій 

здавалися цілком логічними. За їх словами, змінити на краще стан справ зі 

злочинністю дозволила бурхливо зростаюча економіка «ревуть 1990-х». Вони 

вважали, що виникнення законів в області контролю над вогнепальною 

зброєю виявилося саме тієї інноваційною політикою, яка дозволила, 

наприклад, знизити кількість вбивств в Нью-Йорку з 2245 в 1990 році до 596 

в 2003-му. Але всі теорії були хибними. На зниження рівня злочинності в 

1990-х роках в реальності вплинув і ще один важливий фактор, який виник за 

двадцять років до цього і пов’язаний з молодою жінкою з Далласа на ім’я 

Норма Мак-Конвей. Саме історія Норми Мак-Конвей несподівано вплинула 

на хід подій. Все, чого хотіла ця жінка, – це зробити аборт. 21 річна жінка не 

мала освіти, зловживала алкоголем, народила двох дітей, яких виховували 

інші люди. В 1970 році вона виявилась знову вагітною. Оскільки легалізація 

абортів в штаті Техасі була заборонено. Справою Мак-Конвей зацікавилися 

впливові люди, які зробили жінку ведучим позивачем у показовій справі 

легалізації абортів. Відповідачем виступав окружний прокурор Далласа Генрі 

Уейд. Справа набула бурхливого розвитку в країні, що привернула увагу 

Верховного Суду США. 22 січня 1973 року суд виніс вирок на користь 

Мак-Конвей, якій вже було пізно робити аборт, тому народивши дитину 

вона віддала на усиновлення іншій сім’ї. В подальшому жінка виступала 

проти легалізації абортів. Саме прийняття закону про легалізацію абортів 

був спусковим гачком у знижені злочинності в країні. Експерти 

проаналізувавши ситуацію дійшли висновку, що не економічний розвиток 

призвів до падіння злочинності, а легалізація абортів за допомогою яких 

жінки позбавлялися від небажаної вагітності. Саме потенційними 

злочинцями стають ті діти, які народжуються у малозабезпечених, 

неповнолітніх батьків, батьки які зловживають алкоголем, не бажані діти 

в родині.  

Прийнятий у далекому 1973 році закон призвів до зниження 

злочинності у 90-х роках. Тобто жінки скориставшись правом легалізації 

абортів не народили «потенційних злочинців», які б виросли до 90-х років 

[1 с. 143].  

Але закон створив дискусію і суперечки в сучасному світі, щодо 

морального та правового статусу аборту «за вибір» чи «за життя»? У 

Верховній Раді України з’явився законопроект 6239, який забороняє 

переривання вагітності за бажанням жінки. За два дні свого існування він 

спричинив хвилю обговорення у суспільстві і засудження від 

правозахисників [11].  

Законодавство європейських країн в переважній більшості дозволяє 

вільне здійснення абортів за бажанням жінки, але у Португалії, Мальті, Кіпрі, 

Великій Британії та Ірландії є обмеженим [12]. 
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Рисунок 2 – Дозвіл здійснення абортів в країнах Євопи 

Джерело: ammap.com 
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ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ХХ СТОЛІТТІ:  

ОСНОВНІ ХВИЛІ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 

Тема трудової міграції актуальна в сучасному світі і Україна не є 

винятком. В силу різних причин, перш за все економічних та політичних, 

масштаби трудової міграції були істотними як на початку ХХ століття, так і в 

ХХI столітті. 

Трудова міграція стала важливим фактором економічного і політичного 

життя держави. За межами країни за офіційною статистикою працюють 3,2 

млн. чоловік, а в окремі періоди від 7 до 9 млн. Тільки з нашого села і нашого 

району, які знаходяться далеко від західних кордонів, на заробітки 

відправилися відповідно 35 і 250 чоловік. За оцінками економістів щорічні 

перерахування від українських заробітчан у грошовому вираженні складають 

від 12 до 15 мільярдів доларів. Для порівняння – сума довгоочікуваного 

траншу МВФ складає 5 мільярдів. Безумовно, фактор трудової міграції має 

позитивні сторони – часткове вирішення проблеми зайнятості, валютні 

надходження до держави, набуття досвіду роботи та освоєння прогресивних 

технологій тощо. Однак є і негативні моменти, перш за все соціального 

характеру – роз’єднаність сімей, алкоголізація, формування споживацьких 

настроїв у молодого покоління. 

Ситуація зі світовою пандемією коронавірусу яскраво підкреслила 

проблему. З одного боку – процес повернення мільйонів трудових мігрантів 

додому виявився складним з точки зору організації для нашої держави, з 

іншого боку – економіки багатьох країн вже не можуть обійтись без 

українців, вони готові за власний рахунок організувати повернення 

заробітчан до своїх країн. 

Моя сім’я – один з прикладів трудової міграції. Батьки вже два роки 

працюють у Польщі, у місті Домброва – Гурніча на підприємстві з переробки 

м’яса. Тому дослідження теми для мене цікаве і з точки зору кореляції 

мотивів трудової міграції моїх батьків з мільйонами трудових мігрантів. 

Стаття 1 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» дає такі 

визначення термінів, що будуть вживатися в цій роботі: 

- держава перебування – держава, на території якої трудовий мігрант 

здійснював, здійснює або має намір здійснюватиме оплачувану діяльність, не 

заборонену законодавством цієї держави. 
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- зовнішня трудова міграція – переміщення громадян України, 

пов’язане з перетинанням державного кордону, з метою здійснення 

оплачуваної діяльності в державі перебування; 

- трудовий мігрант – громадянин України, який здійснював, здійснює 

або здійснюватиме оплачувану діяльність у державі перебування, не 

заборонену законодавством цієї держави [1, ст.1]. 

Варто також зазначити, що для виокремлення потоків мігрантів, які 

прямують з конкретної країни, використовують поняття еміграція – масове 

переселення з батьківщини в іншу державу; тривале перебування за межами 

батьківщини внаслідок переселення. 

Дуже важливим для розуміння процесу трудової еміграції є поняття 

заробітчанство – тенденція до територіального переміщення працездатних 

осіб з метою працевлаштування на певний термін та заробітків. 

До 1991 року Україна перебувала у складі СРСР, тож про трудову 

міграцію в межах тодішньої держави не йдеться. Але про деякі історичні 

події ХХ ст., вважаю варто згадати. 

Складна політична ситуація в Україні під час Громадянської війни, 

ліквідація УНР, ЗУНР, окупація західноукраїнських земель Польщею, 

Чехословаччиною, Румунією, Угорщиною викликали велику хвилю еміграції. 

За 1919–1938 рр. еміграційні потоки з західноукраїнських земель становили 

190 тис. чол.  

Під час німецької окупації України протягом 1941–1943 рр. до 

Німеччини насильно було вивезено понад 2 млн. чол. Кілька мільйонів 

людей, включаючи військовополонених, були ув’язнені в концтаборах. 

Більшість з них повернулись після закінчення війни до України, але частина 

емігрувала в країни Західної Європи, Північної та Південної Америки. 

Загальна чисельність українських емігрантів в воєнні та повоєнні роки склала 

260–300 тис. чол. Знову ж таки, це була еміграція не з економічних мотивів, а 

примусова [2, с. 238]. 
У післявоєнні роки з встановленням «залізного завісу» еміграція мала 

епізодичний характер – виїжджали творчі люди, дисиденти, віруючі 
християни-п’ятидесятники. Більш значним за масштабами був масовий 
від’їзд з середини 80-х рр. євреїв, греків, німців, кримських татар. Але 
підсумовуючи, зазначу, що головними мотивами еміграції були політичні. Все 
ж люди покидаючи рідну країну змушені були шукати роботу, тому до деякої 
міри можна вважати її і трудовою. 

Демографи виділяють три хвилі зовнішніх трудових міграцій з України 

у другій половині ХХ століття: 

1. До 1990-х років, про що йшлось вище. 

2. 1990–1995 рр. – відтік трудових ресурсів за кордон. Його характерні 

риси – зрослі масштаби еміграції, від’їзд висококваліфікованих працівників, 

розширення географії виїзду. 

3. Після 1995 року масовий виїзд за кордон. Від’їжджають працівники і 

низької кваліфікації, переважно молодого і середнього віку. 
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Саме про третю хвилю більш детально. Вона стала можливою і 

масовою завдяки процесам демократизації суспільного життя. Безвіз, 

відкриття кордонів значно збільшили масштаби трудової еміграції. Тимчасові 

поїздки дали можливість заробляти трудовим мігрантам, поліпшити своє 

матеріальне становище. 

За даними Міністерства соціальної політики України, на постійній 

основі кількість трудових мігрантів становить від 3,2 млн. чол., а в окремі 

періоди – від 7 до 9 млн. чол. Переважна більшість з них працює в країнах ЄС 

( Польщі, Італії, Чехії, Португалії, Іспанії ). Значною залишається кількість 

заробітчан в Російській Федерації– 1 млн. чол.  

Серед трудових мігрантів переважають жителі західних, прикордонних 

областей, перш за все Закарпатської, Чернівецької, Львівської, Волинської 

областей. Останнього часу збільшується потік і з східних областей України. 

Серед мігрантів переважають сільські жителі, у віці від 30 до 50 років. 

Досить поширеним є виїзд на заробітки подружніми парами, як наприклад, 

мої батьки. 

Виділяють дві групи чинників, що спричиняють міграції – зовнішні і 

внутрішні. 

Серед зовнішніх виокремлю головні: 

- приваблива матеріальна оцінка трудової діяльності; 

- значний ринок праці європейських країн; 

- зростаючий попит на «остарбайтерів».  

Головними внутрішніми чинниками є: 

- безробіття в Україні; 

- низький рівень оплати праці; 

- відсутність перспектив у зв’язку з соціально-економічною кризою і 

відповідно, спадом виробництва; 

- загальна нестабільність в країні, корупція практично у всіх сферах 

життя, незахищеність від владних і кримінальних структур; 

- відсутність можливостей для розвитку і самореалізації. 

Основними сферами застосування праці трудових мігрантів є: 

- будівництво ( переважно чоловіки); 

- сільське господарство ( як правило ручна праця – збирання врожаю 

овочів і фруктів); 

- домашнє господарство (догляд за літніми і немічними людьми 

похилого віку, прибирання будинку – переважно жінки); 

- торгівля і сфера послуг [3]. 

Проведене мною опитування серед трудових мігрантів ( склалась 

сприятлива ситуація для його проведення – у зв’язку з пандемією, 

практично всі повернулись до рідних домівок), а також думка моїх батьків 

– заробітчан дає підстави стверджувати, що мотиви, які зумовлюють 

поїздки за кордон моїх земляків практично співпадають з висновками 

вчених – демографів. Відмінності лише у ієрархії мотивів. Для одних, як 
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для моїх батьків, головним є накопичення коштів для мого навчання та 

створення стартового капіталу для створення власного бізнесу, для інших – 

заробіток для поліпшення житлових умов (купівля квартири). На останніх 

місцях – мотиви нематеріального характеру (побачити світ, здобути певні 

трудові навички, вивчити мову) і заробіток задля задоволення поточних 

життєвих потреб.  

Трудова еміграція має як позитивні, так і негативні сторони. 

Безумовно, в період соціально-економічної кризи вона вирішує ряд 

проблем, передусім зменшує кількість безробітних в країні і відповідно 

знижує соціальну напруженість в суспільстві. Бюджет України отримує 

валюту у формі грошових переказів (12 млрд. дол. в 2019 році), працівники 

мають можливість підвищити свій рівень кваліфікації, опанувати більш 

передові технології, поліпшити своє матеріальне становище. З 

макроекономічної точки зору, трудова еміграція сприяє інтеграції України 

до світового ринку праці. 

Негативні наслідки я б розділила на дві групи – економічні і соціальні. 

Серед економічних – втрата найконкурентноспроможнішої частини власної 

робочої сили (особливо турбує відтік молодих науковців), втрата кваліфікації 

(за кордоном заробітчани виконують як правило малокваліфіковану роботу), 

пенсійний фонд не отримує відрахувань від заробітної плати. Нарешті, 

держава вкладає кошти для підготовки спеціалістів, а додану вартість вони 

створюють за межами України. 

Але не менш значимими і згубнішими є соціальні наслідки, які будуть 

мати наслідки в подальшому. Це погіршення сімейних стосунків, через 

тривалу відсутність членів родини і як наслідок деформація родинних 

цінностей. Діти залишаються без батьківської уваги ( як правило про них 

піклуються бабусі). Відсутність уваги батьки часто компенсують 

матеріальними благами, що формує у дітей легковажне ставлення до життя і 

праці. Серйозною проблемою стає алкоголізація, особливо серед чоловіків, 

що залишилися вдома.  

Висновки 

Міграція трудових ресурсів – невід’ємна риса процесу глобалізації. 

Вона має як позитивні, так і негативні сторони для нашої держави. Зупинити 

її встановленням «залізної завіси» представляється мені малоймовірним. 

Звичайно, найкращим варіантом було б вирішенням всередині країни таких 

проблем, як ліквідація безробіття, шляхом створення робочих місць, 

передусім у сільському господарстві, легкій і харчовій промисловості, 

вирішити питання збільшення оплати праці, побороти «тіньову» економіку і 

«тіньову» зайнятість. Саме на це, на мою думку, повинні бути спрямовані 

зусилля уряду. Справжні реформи, від яких люди відчули б користь, повинні, 

нарешті відбутись.  

Поки ж потрібні заходи, що мають забезпечити цивілізовані форми 

виїзду за кордон, можливість вільного повернення додому працівників, захист 
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їх прав за кордоном шляхом підписання міждержавних угод, удосконалення 

українського законодавства у цій сфері. 

Я дуже хочу, щоб мої батьки, мали можливість працювати у своїй країні 

і отримувати за свою працю гідну винагороду, яка б дозволила їздити до 

інших країн в якості туристів. 
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ВЗЛЕТ І ПАДІННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 

 

Боротьба України за свою незалежність тривала не один вік. Майже сто 

років тому могутні імперії почали розвалювалися, як карткові будинки, а 

кордони держав європейського сегменту змінювались чи не щомісячно. Тоді 

на політичну арену вийшла новоутворена організація Центральна Рада1.  

Російська імперія, знана як «тюрма народів» стає жертвою революції у 

лютому місяці, царський режим своїм неочікуваним падінням відкриває двері 

на волю всім поневоленим раніше народам. 

Вже в березні найвідоміші українські громадські діячі об’єднуються, а у 

квітні їхні дії набувають легального статусу. Зараз на честь цих людей 

називають вулиці, університети та відкривають пам’ятники, вважають їх 

героями всієї нації. Доба української революції стала одною з найкривавіших 

у нашій історії, але довела, що національна свідомість може бути не лише у 

інтелігента, а й у селянина. Це була революція не просто соціально-

економічного характеру, але й національного. Але діячі ЦР втягнуть нашу 

                              
1 Надалі буде використовуватися абревіатура ЦР. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-19
https://uk.wikipedia.org/wiki/Спеціальна:Джерела_книг/5777300438
https://uk.wikipedia.org/wiki/6
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землю у лихоліття тривалістю у довгих п’ять років та підведуть Українську 

державу до сімдесятилітнього радянського ярма.  

У моєму місті є майже 10 вулиць пов’язаних з ЦР, і навчальний заклад, в 

якому я навчаюся розташований на вулиці Симона Петлюри, тому ця тема 

була для мене особисто важливою і цікавою? То чому люди, які вважаються 

найкращими з найкращих потерпіли нищівне фіаско? Які чинники завадили 

нам отримати довгоочікувану свободу під керівництвом таких відомих діячів? 

Як би не було сумно, але ЦР почала робити жахливі помилки з самого 

початку. Політика цієї організації була навіть гіршою за провал. 

По-перше, її дії були імпровізацією та експромтом. Після легалізації ЦР 

до створення програми пройшло пів року, а за цей час у міста припинилось 

стабільне надходження продуктів харчування, залізнична система занепала, 

згодом кожна місцевість повинна була повинна вирішувати свої проблеми 

самостійно. 

Іншою ганьбою була відмова від регулярної армії та постійне зниження 

її боєздатності. Це був перший гвіздок у труну української державності. На 

озброєння було взято ідею заміни постійного війська народною міліцією. 

Лідери ЦР не хотіли бачити у війську силу, на яку можна було б спертися для 

розбудови української державності. Проте народна міліція, яка повинна була 

стати замісником армії, не змогла б контролювати весь хаос, що розгортався 

на українських територіях. Ідеологічна обмеженість молодих політиків 

дозволила їм вважати, що в умовах світової війни вони зможуть протидіяти 

всім загрозам без регулярного війська. Така фатальна незібраність 

спричинила втрату одного з найбільш важливого міста. Узимку 1918 року 

Київ захопили більшовики з армією у майже 4 тисячі, а уряд ЦР накивав 

п’ятами до Житомира, маючи під Києвом полк чисельністю у 60 тисяч солдат, 

яким не було сказано про здачу міста.  

Члени ЦР також не змогли вчасно зорієнтуватися та вибрати найкращий 

шлях для розвитку держави. Розвал системи Тимчасового уряду, який 

намагався втримати єдність Російської імперії, перетвореної на демократичну 

республіку, був лише питанням часу. Натомість цілими двома Універсалами 

Україну було прив’язано до тонучого корабля. Залишки великої імперії не 

хотіли визнавати незалежність підконтрольних народів і були дуже 

економічно залежними від української сировини. Буряк, цукор, хліб та інші 

українські товари підтримували певну стабільність в Росії.  

Не змогли вчасно від’єднатися і тоді, коли прийшли більшовики, які 

були в декілька разів небезпечніші за Тимчасовий уряд. Хоча спочатку 

більшовики не мали підтримки в Україні. Їх налічувалось 4-5 тисяч, а тих 

же українських революціонерів було приблизно 300 тисяч. Під час 

виборів до Установчих зборів червоні набрали 10%, а українські партії 

70%. Але на відміну від, хаотичної ЦР люди Леніна були дисципліновані, 

віддані спільній справі, суворо централізовані діячі, які змогли стабільно 

завойовувати нових прихильників. ЦР з її лівими поглядами, здавалось, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Російська_імперія
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просто не помічала того дамоклового меча, який повис над її існуванням. 

Ідеологічна сліпота, на жаль, стала дуже характерною рисою для зграйки 

політиків, середній вік яких приблизно від 20 до 30 років. Ганебний ІІІ 

Універсал зв’язав щойно створену Українську Народну Республіку по 

руках і ногах та проголосив її, не відділяючись від країни, де говорили, 

що Україна не є національною одиницею. Тим часом конфлікт з урядом 

Леніна набирав обертів, але навіть проголошення Радянської УНР в 

Харкові чомусь не змусило ЦР вжити заходів задля отримання справжньої 

незалежності. І ось наступає вже 1918, і похапцем приймається ІV 

Універсал, тому що ЦР нарешті розуміє масштаби катастрофи і просить 

допомоги в європейських держав. У Бресті, де проходили перемовини, 

УНР би не вислухали без проголошеної незалежності, тому ІV Універсал 

був важливим документом, який до того ще проголосив розпуск армії та 

змінив виконавчий орган з Генерального секретаріату на Раду народних 

міністрів. Було зрозуміло, що угода з країною Четвертного союзу знищить 

надію на допомогу Антанти, але іншого вибору не було. Берестейський 

мир був лише відстрочкою падіння Ради. Вона мала можливість вибрати 

свого ката і обрала німецького.  

Проте можна вважати, що ЦР правильно вчинила з тим, що так вагалася 

з рішенням про незалежність. Можливо, її діячі бачили, що нація була не 

готова до такої відповідальності. Три кити, на яких трималась ЦР, тобто 

Симон Петлюра (Генсек з військових справ), Володимир Винниченко 

(очільник Генерального секретаріату) та Михайло Грушевський (голова ЦР) 

належали до УСДРП та УПСР, у програмах яких був курс на автономію, а не 

на незалежність. 

Вони опинилися на попелищі української історії та спробували 

побудувати новий світ. Але неможливо збудувати державу, коли нація не 

сформована.  

Спочатку ЦР не підтримувалась містянами, тому що складалася з 

так званої дрібної буржуазії і мала більше зв’язків з селом. Стратегічно 

розташована меншість жителів міста була ще й русифікованою, а 

царський режим викосив частину свідомих українців і залишив всього 3% 

інтелігенції. Згодом через непопулярні рішення згасла популярність і у 

селян. Досі відчувалися наслідки тривалого закріпачення, і наївні селяни 

дуже часто не могли обрати сторону. Українське населення було збите з 

пантелику всіма подіями і з легкістю переходило на сторону 

більшовицького режиму, спокусившись «хлібом, миром та землею». 

Центральна Рада втратила довіру більшості народу, не мала контроль над 

місцевостями через відсутність коректного керівництва. Агресивні та 

радикальні настрої не припинялися з часом. Показовою акцією ненависті 

до імперії був «народний суд» над пам’ятником Петру Столипіну на 

початку революції. Навколо монумента була збудована імпровізована 

шибениця. Після виступів «адвокатів» та «обвинувачів», було зачитано 
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«вирок», після чого фігуру Столипіна за допомогою металевих лебідок 

спочатку підвісили над постаментом, а згодом, (під захоплені вигуки 

натовпу) скинули на землю. 

Уклали свою лепту і західні держави. Антанта дуже хотіла відновити 

«велику та неподільну» і звісно не хотіла допомогати сепаратистам, якими 

ЦР для неї були. Тим більше з Туманного Альбіону важко розрізнити 

українських лівих та російських лівих. Німці же просили дуже багато за свою 

допомогу та згодом почали втручатися у внутрішні справи УНР. ЦР кидалася 

зі сторони в іншу сторону, намагаючись не бути похованою під плитою всіх 

зовнішніх та внутрішніх невдач. 

Головна вина у провалі лежить на самих членах ЦР. З самого початку 

відносини між членами ЦР були напруженими. Пояснюється це тим, частина 

політиків виступала за проголошення автономії, а інша виступала за 

незалежність.  

Згодом самостійники, які були за незалежність, почнуть бунтувати після 

ІІ Універсалу, який став компромісом між ЦР і Тимчасовим урядом. 

Авторитетний Міхновський та його прибічники будуть відіслані на 

Румунський фронт.  

Уваги заслуговують ворожі стосунки Петлюри та Винниченка. Ще в 

період до ЦР Симон завадив Володомиру зайняти посаду редактора 

центрального друкованого органу УСДРП, назвавши свого опонента 

«богемним», «нестійким» та «політично розхитаним». Що було було 

правдивим, адже Винниченко рішуче виступав проти створення регулярної 

армії, що не подобалося радикально настроєному Петлюрі. Також 

Винниченко був надзвичайно імпульсивним і надавав перевагу імпровізації, 

щоразу підштовхуючи УНР все ближче до краю, через свої утопічні погляди. 

Одного разу весь Київ гудів через «мордобій» між ними. Чи можуть бути 

керманичами нації ті люди, які замість вирішення проблем влізають у 

міжособистісні бійки? Однозначно, ні. Петлюра та Винниченко згодом 

критикували Скоропадського, вважаючи себе кращими за нього, але саме 

гетьман відновив залізничну систему, сформував банківські мережі, створив 

зеніт культури часів Національно-визвольних змагань. Для (за його словами) 

«ідеологічної секти» він залишався малоросом та царським генералом. 

Очевидно, що дует Петлюра-Винниченко не мав тверезого погляду на 

ситуацію. 

Людиною, яка могла врегулювати відносини між високопосадоцями 

був повинен стати Грушевський з його авторитетом та владою. 

Задавалося, що історик та громадський діяч з великим досвідом мав 

розуміти небезпеки які чекали на УНР, але його віра у союзництво з 

Росією сильно підкосили державу. Невже його нічого не змогло 

переконати у важливості негайних дій, а осяяння відбулося лише з 

відкритою агресорною політикою уряду Леніна? 
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Цілий рік українські політики тільки те й робили, що били глеки і не 

могли досягнути такого важливого консенсусу. Вони безсовісно змарнували 

той потенціал, який був у нашої країни. 

Висновок 

Зірка Центральної ради закотилася так само швидко, як і з’явилася. Це 

політичне утворення стало яскравою ілюстрацією вічного невміння українців 

знаходити спільну мову задля вищої цілі.  

Діячі ЦР «воістину були богами, що бралися будувати новий світ з 

нічого», але їхня самовпевненість, недосвіченість та відсутність бажання 

вчитися на власних помилках зіграло з ними та УНР злий жарт.  

Через надмірну кількість максимально несприятливих зовнішніх та 

внутрішніх чинників УНР не змогла втриматися на плаву і переходила із 

рук в руки. 

Чи варті діячі ЦР титулів національних героїв? Чи варті вони того, щоби 

на їхню честь перейменовувалися сквери, парки, вулиці? Не зовсім. Звісно, в 

їх діяльності було не лише негативне, але й позитивне, проте це все ще один з 

найбільших українських політичних провалів. Мені здається, що вулиці 

названі на честь історика Грушевського та письменника Винниченка, а не на 

честь голови ЦР та очільника Ради Народних Міністрів. Набагато більше 

імпонують несправедливо забуті Міхновський та Болбочан, чим ті, які не 

змогли домовитися між собою та зупинити хаос. 

Українці повинні навчитися на помилках власного минулого і не 

повторювати їх. Нам треба об’єднатися і забути свої протиріччя для спільного 

майбутнього. 
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ЧИ СПРАВЕДЛИВО ВИЗНАЧАТИ НЕЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОДНУ З ПРОВІДНИХ ПРИЧИН 

ПРОГРАШУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.? 

 

Незалежність, суверенність, соборність, неподільність – це все, що 

зараз має наша Батьківщина, і до цих здобутків вона йшла довгими кроками – 

до 1991 року, який назавжди буде в серці кожного українця. Кожне прийняте 

рішення нашим народом, кожна подія в трагічній історії мала велике значення 

як для нації, так і для самої держави, бо навіть без незначної «цеглини» 

Україна не була б така, яка є зараз – квітуча, могутня, нарешті вільна від 

кайданів її сусідів і,сподіваюсь, буде надалі вільна, бо подіям, які 

відбуваються на світанку України (Донбасі) та в Криму повинен прийти 

кінець, але щоб було дійсно так, треба вчитися на помилках минулого і 

пам’ятати його, бо без минулого в країні не може бути щасливого і мирного 

майбутнього. До того ж часто історія повторюється, і зараз відбуваються дуже 

схожі події, які вже були. Які ж це події?  

Це були криваві роки, сповнені болю та єдності, національного руху та 

відродження української культури, перемог та поразок, але ці події просто 

повинні були відбутися заради майбутньої незалежності. Мабуть, Ви вже 

здогадалися, що це 1917–1921 роки, бо саме в ці роки відбувалося 

загальноукраїнський прояв мужності, сили та стійкості – відбувалася 

Українська революція, яка змогла об’єднати Україну від Заходу до Сходу, хоч 

і ненадовго. Але ми всі знаємо, чим закінчилася і які наслідки принесла 

революція для України, і щоб вирішити проблеми сьогодення, треба 

зрозуміти, які саме дії або бездіяльність призвели до поразки і чи 

справедливо вважати неефективність системи держаного управління як 

провідну причину програшу. 

Для кращого розуміння, що саме завадило Україні в період революції 

стати незалежною країною, як, наприклад, Польща (11.11.1918), 

Чехословаччина (10.1918) та Фінляндія (06.12.1917) після Першої світової 

війни, треба заглибитися в історію, а саме – в хід революції, тоді ми зможемо 

виявити всі причини та серед них знайти провідну. 
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Таблиця 1 

Головні події Української революції 1917–1921 років 

Період Подія 

Березень 1917-квітень 1918р. 

Утворення Української Центральної Ради (20.03.1917 р.) та її діяльність 

(1917-1918 рр.), Всеукраїнський національний конгрес (06-08.04.1917р.), 

Перший Всеукраїнський військовий з’їзд (18-21.05.1917 р.),  

Перший універсал УЦР (23.05.1917), Другий універсал (16.07.1917),  

Повстання полку ім. Полуботка (17.07.1917), З’їзд народів Росії (21.09-

28.09.1917),Третій універсал УЦР (20.11.1917), Утворення Української 

академії мистецтв (05.12.1917), Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові 

(24.12-25.12. 1917), Перша Українсько-більшовицька (21.12.1917-

12.06.1918), Четвертий універсал УЦР (22.01.1918),), Берестейський 

мирний договір (27.01.1918), Бій під Крутами (29.01.1918), Кримська 

операція (13-25.04.1918), Державний переворот та прихід до влади Павла 

Скоропадського (29.04.1918). 

29 квітня-14 грудня 1918р. 

Початок повстанського руху(06.1918), створення Українського 

Національного союзу (08.1918), Початок виведення австро-угорських та 

німецьких військ з України (10.1918), утворення Західноукраїнської 

Народної Республіки (ЗУНР) (18.11.1918), «Листопадовий зрив» у Львові 

(31.10-01.11.1918), Польсько-українська війна (01.11.1918-18.07.1919), 

утворення Української академії наук (27.11.1918), Антигетьманське 

повстання (11.1918), Повалення Гетьманату, утворення Директорії (13-

14.11.1918). 

Грудень 1918-листопад 1921 рр. 

Висадка військ Антанти на Півдні України (12.1918), Друга українсько-

більшовицька війна (12.1918-06.1919), Всеукраїнський трудовий конгрес 

(01.1919), проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР (22.01.1919), Перший 

зимовий похід Армії УНР (06.01.1919-06.05.1920), Польсько-

більшовицька війна (14.02.1919-03.1921),Український повстанський рух 

проти більшовицького режиму (03.1919-1923), Спроба державного 

перевороту в УНР (12.04.1919), Захоплення Лівобережної та Південної 

України білогвардійцями (08.1919), розгортання Махновського руху 

(10.1919), Зятьківський договір (06.11.1919), відновлення більшовицької 

влади в Україні (01.1920), Варшавська угода (21.04.1920), створення 

Галицької РСР (15.07.1920), порозуміння між УНР та білогвардійцями 

(09.1920), відступ Армії УНР на польську територію (11.1920), Союзний 

договір між УСРР та РСФСР (28.12.1920), Створення повстансько-

партизанського штабу (21.01.1921), Ризький мир (18.03.1921), утворення 

Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) (10.1921), 

Другий зимовий похід Армії УНР (11.1921). 

Джерело: побудовано автором. 

 

 

Як ми можемо побачити з перебігу подій революції, влада в країні 

часто змінювалася і з одного боку, мабуть, це було б і добре, бо кожен 

представник влади зміг би вводити свою корективу і розбудовувати країну 

новими методами, продовжуючи ідеї попередників, адже нова людина – це 

завжди нові ідеї. Та в нашому випадку це було недоліком, а не здобутком: 

кожна влада хотіла втілити свої ідеї, які радикально відрізнялися від ідей 

попередньої та втілити шляхами, які попередник засуджував, знаходивши 

союзників серед ворогів, так як кожен з керуючих осіб бачив майбутнє 
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України по-різному. Мабуть, це й було однією з головних проблем. Дехто 

хотів бачити Україну як незалежну самостійну державу, але в кінцевому 

підсумку зазнав поразки через недооцінку більшовиків (а саме – недооцінку 

їх національної та соціальних програм), суперечності всередині керівництва 

та відсутності підтримки з боку політично активного міського населення. 

Інший ж у свою чергу поділяв ідею федерації з «братським народом»:”Я не 

скрываю, что я хочу лишь широко децентрализированную Россию, я хочу, 

чтобы жила Украина и украинская национальность, я хочу, чтобы в этом 

теснейшем союзе отдельных областей и государств Украина занимала 

достойное место и чтобы все эти области и государства сливались бы в 

одном могучем организме, названном Великая Россия, как равные с 

равным.”(Павло Скоропадський), і не приховував своє скептичне ставлення 

до України як до незалежної країни:”Конечно, самостоятельность, которой 

тогда приходилось строго придерживаться из-за немцев, твердо на этом 

стоявших, для меня никогда не была жизненна...”(Павло Скоропадський). 

Але через конфортації гетьмана майже з усіма українськими політичними 

партіями, його неможливість знайти спільну мову з російськими 

білогвардійцями та війни гетьманської та окупаційної адміністрацій із 

селянськими масами, політика Скоропадського зазнала поразки. 

Директорія ж хоч і відновила республіканський лад і демократичне 

правління в Україні, але не змогла протистояти агресії радянської Росії. Як 

ми можемо побачити, ідеї та їх втілення відрізнялися як і пріоритети, які 

були встановлені впродовж 3 етапів Української революції. Тому ми не 

можемо стверджувати що часта зміна влади та відмінність у самій 

політиці, як і неефективність політики виконавчої влади, не змогла 

вплинути на результат революції. 

Друга, але не за значимістю, причина програшу в боротьбі за 

незалежність є слабкість та непідготовленість армії, через 

недалекоглядний, короткозорий пацифізм українських очільників, який 

завадив вчасно створити справжнє українське військо, а не поодинокі 

полки, тверезо оцінити загрозу з боку Росії для незалежної України і 

твердо підготуватися до зовнішньої агресії щодо з боку білих, щодо зі 

сторони червоних.  

Третьою причиною є відсутність підтримки з боку Антанти та 

Центральних держав, у яких просила допомоги військом Україна – і це 

зрозуміло, бо іншим країнам не було вигідно, щоб на міжнародній арені 

з’явилася нова, могутня та сильна держава, тому Україна й залишається під 

час вирішальної сутички з росіянами сам-на-сам. 

Четвертою причиною є відсутність єдності, яка як ніколи була потрібна 

в ті часи. Виснажені війною люди, хотіли відпочити від постійних чвар, 

агресії з боку «братських народів», вони просто втомилися, не мали вже хоч 

крихти надії на краще майбутнє і просто опустили руки, що було їх головною 

помилкою. 
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Неефективність системи держ. управління
Слабка армія
Падіння національного духу серед народу

 

Рисунок 1 – Причини поразки в Українській революції 1917-1921 рр. 

Джерело: побудовано автором. 

 

На мою думку, все ж таки справедливо вважати неефективність 

системи державного управління однією з провідних причин програшу, бо 

якщо б виконавча влада вчасно вдалася до таких заходів як створення 

справжньої армії, підтримка національного духу, пропаганда ідеї 

незалежності, самостійності, вживанню заходів в «одному напрямку», який 

не суперечить головній ідеології – і створення незалежної, сильної, квітучої 

України, яка може відбити навалу ворогів і зможе до останнього захищати 

гідність нації, наша Батьківщина змогла б святкувати таке свято як День 

Незалежності України набагато раніше ніж з 1991 року. Але, на жаль, цього 

не сталося, і для нас це може послугувати як нагадування про те, що скільки 

б нас не роз’єднували наші начебто друзі, ми завжди будемо неподільні, 

єдині, сильні. Слава Україні! 
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ПОЛІТИКА ПЕРЕБУДОВИ М.С. ГОРБАЧОВА: 

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ 

 

«Перебудова» – це сміливий крок до світлого майбутнього, свіжий подих 

після репресій, контролю, численних маніпуляцій. Політика М.С. Горбачова з 

1980-х років означає оновлення, проведення реформ, модернізація, 

позбавлення рудиментів минулого, надання соціалізму гуманного вигляду. Це 

призвело до невідворотних змін, що подарували нам незалежну державу. 

Тема «перебудова» з курсу історії є актуальною повсякчас, адже внаслідок 

докорінних перетворень відбулось падіння більшовицько-комуністичної 

тоталітарної імперії, що закінчило радянську еру.  

Принцип підходу до вирішення важливих питань під час правління М.С. 

Горбачова значно відрізнявся від його попередників. Зміни сприяли появі 

зародків свободи слова, багатопартійності, «нового політичного мислення», 

відродженню національної свідомості нашого народу, децентралізації 

економіки, п та появі плюралізму. Саме «перебудова» стала каталізатором 

реалізації мрії, яку кожен українець носив під серцем – утворення незалежної 

України. Загальнолюдські цінності, глобальні проблеми, міжнародні 

відносини, демократизація – пріоритети того часу, які показують радянське 

керівництво з кращої сторони та вселяють надію на ясне майбутнє. 

Причини перебудови пов’язані з неспроможністю Радянського Союзу 

розвиватися по старому плану «будівництва соціалізму». Зупинивши колесо 

історії, все очевиднішою ставала необхідність проведення докорінних реформ 

політичної системи країни, економічних і соціальних відносин через кризи, 

які негативно позначались на добробуті населення. 

Молоде керівництво також значно вплинуло на курс політики, адже 

М. С. Горбачов, М. І. Рижков, О. М. Яковлєв, Е. А. Шеварднадзе не тільки 

прагнули зміцнити власну владу, а й виступали за оновлення держави та 

суспільства. Безумовно, їхні реформи змінили життя радянської людини 

назавжди, відкрили завісу, за якою чекало краще життя. 

Стан економіки 1980-х років залишав бажати кращого, бо СРСР 

зіткнувся з проблемою стагнації, науково-технічної відсталості від Заходу та 

поразкою командної системи управління. Націлимо увагу на нездатність 

держави належним чином реагувати на важливі глобальні проблеми й 

виклики та загрозу соціального вибуху й розпаду Радянського Союзу. 

Ще однією із причин політики «перебудови» є падіння авторитету КПУ, 

тому що у них насправді не було реальних прав у вирішенні республіканських 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Горбачов_Михайло_Сергійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Рижков_Микола_Іванович
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Яковлєв_Олександр_Миколаєвич&action=edit&redlink=1
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проблем, спостерігалась відсутність ініціативності, «провінціалізм», 

нерозуміння тенденцій суспільного розвитку і настроїв широких мас. 

Важливим моментом є нездатність КПУ трансформуватись у національно-

комуністичну організацію як провідну політичну силу. 

Критична ситуація, що спостерігалась в державі потребувала негайних 

заходів. Упродовж «перебудови» відбувається «прискорення», використання 

елементів ринкових відносин у економіці, запровадження «сухого закону», 

розвиток «чорного ринку», що потім призведе до інфляції, зниження доходів 

та дефіциту. Економічний стан довів неспроможність командної системи 

забезпезпечити достаток всередині держави. В свою чергу, Чорнобильська 

катастрофа 26 квітня 1986 року не тільки погіршила екологічний стан, але й 

стала символом приниженості України, неможливістю керівництва захистити 

своє населення. Це був поштовх до посилення активності українців.  

Події на малюнках, карикатурах зображують життя людей в період 

«перебудови» (1985–1991) (рис. 1). 
 

  

 

 

  

  

  

 

Рисунок 1 – Перебудова в карикатурах 

Джерела: Перестройка в карикатуре URL: http:.www.agitclub.ru/museum/satira/perestr/karik.htm, Перебудова URL: 

https:.uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D

0%B0 

http://www.agitclub.ru/museum/satira/perestr/karik.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/Перебудова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Перебудова
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Водночас, політика гласності вплинула на відродження національної 

свідомості нашого народу. До прикладу: відновлення видання «Українського 

вісника», створення організацій, що активно боролись за свої ідеї (УКК, 

Товариство Лева, асоціація «Зелений світ», УГС), закони про українську мову, 

відродження УГКЦ, УАПЦ та дозвіл обговорення суперечливих сторінок 

минулого. Такі зміни пробудили дух українства, показали різнобарв’я 

української історії та культури, запевнили у можливості досягнути більшого 

та збудувати власну домівку. (рис. 2). 
 

 

Рисунок 2 – Хроніка національно-визвольного руху  

в часи «перебудови» (1985–1991) 

Джерело: Формування передумов незалежності України. Суверенізація УРСР URL: 

https:.vseosvita.ua/library/formuvanna-peredumov-nezaleznosti-ukraini-suverenizacia-ursr-21241.html 
 

Керівництво УРСР було змушене реагувати на дії населення, тоді була 

спроба створення законодавчого органу, введено посаду Президента, яким 

став М.С. Горбачов, ліквідовано головну роль КПРС. Таким чином, 

розпочалось формування державного апарату, оновлення системи. Створення 

багатопартійності збільшило роль свідомого громадянина, який в змозі 

захищати свої права та відстоювати інтереси (УНП, УРП, ДПУ, ПЗУ, СДП). 

Більша частина партій відстоювала ідею самостійності України, що впливало 

на суспільну свідомість та прагнення духовно відродженого населення. 

https://vseosvita.ua/library/formuvanna-peredumov-nezaleznosti-ukraini-suverenizacia-ursr-21241.html
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Сформований Народний рух на чолі з І. Драчем, масові мітинги 

неформальних об’єднань у 1989 році (Шахтарський страйк, мітинг асоціації 

«Зелений світ») стали попередженням для владної верхівки про майбутні 

радикальні змін в країні. Особи, що довго боялись переслідувань, санкцій та 

навіть смерті, тепер вільно висловлювали вимоги, відстоювали позицію 

суверенітету та досягали свого. Гласність та лібералізація підготували ґрунт 

для перевороту в суспільній свідомості громадян. 

Символом віри та відродження духу єдності є акція «живий ланцюг», що 

відбувся з нагоди 71-річчя проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 

1919 року. Ланцюг починався в Івано-Франківську від Центрального 

народного дому (колишньої резиденції парламенту ЗУНР і місця ухвалення 

Акту Злуки), йшов через Стрий (звідси йшло його відгалуження на 

Закарпаття), Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир до Києва. Акція стала одним із 

важливих кроків до відновлення Української держави. Люди взялися за руки, 

щоб продемонструвати Соборність України на шляху до незалежності.  

(рис. 3). 
 

 

Рисунок 3 – «Живий ланцюг» 1990 року в архівних фотографіях 

Джерело: Соборність України. «Живий ланцюг» 1990 року в архівних фотографіях URL: 

https:.www.radiosvoboda.org/a/archive-photos-zhyvyi-lantsiug-lviv-kyiv/30386492.html 
 

https://www.radiosvoboda.org/a/archive-photos-zhyvyi-lantsiug-lviv-kyiv/30386492.html
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«Революція на граніті» – це важливий елемент процесу створення 

держави та формування національного духу, адже студенти не боялись холоду 

та голоду, у такому юному віці висували вимоги, що змінили б хід історії на 

благо України. Вони показали, що вікова ознака не є важливою, якщо ти 

справжній патріот. (рис. 4) 

 

 

Рисунок 4 – «Революція на граніті» архівні фотографії 1990 року 

Джерело: “Революція на граніті”. Фото жовтня 1990-го URL: https:.www.istpravda.com.ua/artefacts/ 

2013/10/2/137246/, День в історії: Студентська Революція на граніті (ФОТО) URL: 

https:.uain.press/news/den-v-istoriyi-revolyutsiya-na-graniti-foto-471131 
 

https://www.istpravda.com.ua/artefacts/2013/10/2/137246/
https://www.istpravda.com.ua/artefacts/2013/10/2/137246/
https://uain.press/news/den-v-istoriyi-revolyutsiya-na-graniti-foto-471131
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Суверенізація УРСР закріпила прагнення українців. 16 липня 1990 року 

прийнято Декларацію про державний суверенітет, а 24 серпня 1991 року 

проголошено незалежність України. Багатолітня боротьба з опором сусідніх 

держав, постійні спроби придушити прояви українства не загасили ватру 

надії на відновлення Батьківщини. Наш народ довго йшов до своєї мети, 

немов сліпий Оріон, що прагнув потрапити під проміння Геліоса. Якщо 

кожен буде вірити у краще, не боятись завтрашнього дня, прямувати лише 

уперед, то одного разу, отримає все, що бажає.  

Пригадаємо створення Автономної Республіки Крим 12 лютого 1991 

року, яка стала справжньою «бомбою уповільненої дії» для України, адже 

проросійські настрої на цій території підігрівались з Москви. Згодом, саме 

анексія цієї території розпочне «гібридну війну» з Російською Федерацією, 

що позначиться на державному устрої та добробуті. 

Закінчення радянської ери – це можливість почати все з чистої сторінки, 

написати свою історію, не допускаючи помилок минулого, зустрітись з 

страхами та довести свою перевагу. Офіційний розпад СРСР знаменувався 

підписанням угоди про створення СНД на Біловезькій Пущі 7–8 грудня 1991 

року, де зустрілись лідери Білорусі, Росії та України. Відкрились нові 

горизонти, наша держава отримала незалежність мирним шляхом у ході 

антикомуністичних виступів, це вважалось фактом, який визнали всі 

держави, що виникли на теренах СРСР. «Холодна війна» завершилась та 

довела перевагу США, відтоді відносини з країнами Заходу покращувались. 

Архів невдач та поразок став героїчними подвигами, символом хоробрості та 

жаги до життя на Батьківщині. 

Підсумовуючи, «перебудова» закінчила період всенародного страху, з 

урахуванням пропаганди та репресій, подарувала шанс написати власну 

історію, з усіма негараздами та перемогами. Українці довго прагнули 

отримати можливість самостійно вирішувати долю народу, проте часто 

зазнавали невдач у боротьбі з Радянським Союзом. Політика М. С. Горбачова 

загалом призвела до загострення кризи в суспільстві, ліквідації влади КПРС і 

розпаду СРСР. Складові частини перебудови, як-то політика гласності та 

демократизація суспільного життя, введення елементів ринкових відносин, 

відмова від критики капіталізму, поліпшення взаємин із США та країнами 

Західної Європи, спроби припинення «холодної війни» на рівні світової 

політики, визнання значущості загальнолюдських цінностей, стали причиною 

фундаментальних змін. 

Прагнучи оновитись, наблизитись до ідеалу, влада допомогла розвинути 

потенціал народу та скористатись ситуацією, яка позитивно впливала на 

боротьбу за ідею. Свобода рішень об’єднала українців та відродила 

національну пам’ять, підготувала народ до прийдешніх перепитій та 

конфліктів, показала, що ні в якому разі не потрібно опускати руки. Нас знову 

навчили любити Україну, вірити в неї.  
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«Перебудова» — це по-справжньому захопливе дослідження того, як 

розпадаються імперії, як знищуються тоталітарні режими та як на їх місці 

постають модерні політичні нації. Вона завершила добу «біполярного світу», 

стала зародком миру та безпеки у світі, розвитку міжнародних відносин та 

довголітньої праці українців для створення домівки, що колись стане на рівні 

із провідними державам світу.  

На шляху Української держави багато перешкод, які будуть 

загартовувати та сприяти більш активній боротьбі за бажане. Зараз існує 

чимало недоліків у сферах політики та економіки, які із історичної 

ретроспективи беруть свій початок із 1980-х років. Наше минуле тісно 

пов’язане із Радянським Союзом, що приніс достатньо темряви та лиха у 

життя мільйонів, проте став уроком для цілого світу, де боротьба за ідеал стає 

згубною для самих творців. 

Україна йде назустріч новим випробуванням та відповідної майбутньої 

нагороди за героїчні подвиги земляків. Призма, через яку споглядають багато 

держав, набуває нових барв, оскільки історія навчила не зупинятись на 

досягнутому, не залишати перемоги предків у стороні та продовжувати 

творити з незгасаючим полум’ям у серці. 
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ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ХХ СТОЛІТТІ: 

ОСНОВНІ ХВИЛІ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 

Українська еміграція — термін для визначення українського 

населення, яке вимушено чи добровільно з економічних, політичних або 

релігійних причин переселилося за межі етнічної території в іншу країну на 

постійне чи тривале проживання. Явище починається у другій половині — 

наприкінці XIX століття і продовжується по нинішній день. Феномен 

української еміграції та діаспори як частини світового українства є 

унікальним явищем культури й історії України. 

Причини територіальної міграції населення на регіональному рівні: 

 структурна перебудова економіки та пов’язне з нею зростання 

безробіття; 

 процеси роздержавлення власності й приватизації, які 

супроводжуються збільшенням мобільності капіталу, його інтенсивним 

міжгалузевим і географічним переливом; 

 нерівномірність у розміщенні продуктивних сил;  

 суттєві відмінностями в соціально-економічних умовах життя в селі 

й у місті, у різних регіонах країни; 

Загалом, основними причинами внутрішніх трудових міграцій в 

Україні є такі три фактори: 

 обмежені можливості працевлаштування, особливо в сільській 

місцевості, 

 низька заробітна плата вдома, 

 більша престижність роботи на підприємствах та установах великих 

міст. 

Українська еміграція поділяється на чотири періоди, двоє з них 

відбувалися в ХХ столітті. 

Хвиля еміграції українців охоплювала період між Першою і Другою 

світовими війнами у ХХ столітті і була зумовлена поєднанням соціально-

економічних та політичних причин. Емігрували в основному ті українці, які зі 

зброєю в руках боролися проти радянської влади, підтримували Центральну 

Раду, Директорію, Гетьманат. 

Хвиля еміграції була викликана не тільки економічними, а й соціально-

політичними чинниками. Її основу становили переважно ті, хто був не 
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згодний з режимами, які встановились після війни, або ті, хто зі зброєю 

боровся проти радянської влади. В еміграції опинилися керівники та 

громадяни Української Народної Республіки, великі і середні землевласники, 

власники промислових підприємств, торгівці, службовці, священики, люди 

вільних професій. Частина з них виїздила до США, Канади та Південної 

Америки, однак основна маса осідала в країнах Західної Європи — Австрії, 

Чехословаччині, Польщі, Німеччині.  

Наступна хвиля еміграції викликана головним чином політичними 

мотивами і розпочалася наприкінці Другої світової війни. Більшою мірою це 

репатріанти з англійської, американської, французької окупаційних зон. 

Найчисленнішими серед них були колишні військовополонені, яких сталінсько-

беріївський режим вважав зрадниками. Істотну частину переміщених осіб 

становили люди, силоміць забрані на роботи до Німеччини. Були тут також, 

звичайно, і біженці, хто відверто сповідував антирадянські погляди. Більшість 

емігрантів цієї хвилі осіла в Канаді, США, Великій Британії, Австралії, 

Бразилії, Аргентині, Франції. 

Стосовно професійного та вікового складу українських емігрантів 

бачимо чимало розбіжностей: українці досить часто видавали себе за 

представників інших національностей, наприклад, поляків, румунів та інших. 

Робили вони це для того, щоб уникнути примусової репатріації або 

скористатись з переселенських можливостей різних організацій. В 

українських емігрантів існувало чимало проблем. Найважливішими серед 

них – проблема старшого покоління та проблема розміщення української 

еміграційної інтелігенції. 

Що стосується першої проблеми, то з боку тих організацій, які 

виступали від імені переселенців, не було виявлено рішучого опору проти 

вербування лише молодих, фізично сильних українців. Щодо емігрантської 

інтелігенції виявилось, що ця соціальна група в основній своїй масі була 

зайвою для країн, яким потрібна була робоча сила. Освічені представники 

української нації опинились в незавидному становищі. На щастя, така 

ситуація тривала недовго. На початку 1950-х років західні країни почали 

надавати перевагу дипломованим спеціалістам. Отже, спершу серед 

емігрантів значно переважали чоловіки молодого та середнього віку, 

працездатні особи. Для післявоєнних років характерне значне переважання 

міської еміграції над сільською. Остання значно краще заохочувалась 

урядами країн, що приймали емігрантів, особливо на початку 50-х років. 

Аналіз соціального складу української еміграції 1945—1947 років дозволяє 

виділити їх найхарактерніші риси: 1) по-перше, українська еміграція, 

переконавшись в антигуманній суті радянського режиму, продемонструвала 

перед світом рішучий протест проти постулатів радянської системи. Тим 

самим вона продовжувала боротьбу проти тоталітаризму в СРСР, перш за все 

в УРСР. Вся еміграційна діяльність скерована під тим кутом. Таким чином, 
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причини для цієї еміграції були дуже серйозними, а її склад був 

різноманітним, за соціальними, демографічними, політичними чинниками. 

Цілком очевидно, що великий людський масив західної української 

діаспори, поділений полярними політичними орієнтаціями, крім громадсько-

політичних установ та організацій зі своїми видавництвами, газетами, 

журналами має також 46 наукових та навчальних закладів, 41 культурно-

мистецьку організацію, формування яких має свою історію ще з перших часів 

другої хвилі еміграції. Так, 1920 р. у Відні був організований Український 

вільний університет, перенесений пізніше до Праги. На початку 20-х років 

Чехословаччин і було організовано Українську господарчу академію (1922), 

Вищий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова (1923), Студію класичних 

мистецтв (1923), Український інститут громадознавства (1925 р., на базі 

віденського Українського соціологічного інституту, заснованого ще 

М. Грушевським), Українське історико-філологічне товариство (1926). 

У Німеччині з листопада 1926 р. почав діяти Український науковий 

інститут. Щоправда, в роки другої світової війни працював тільки 

Український вільний університет, переведений з Праги до Мюнхена, а 

Українська господарська академія стала Українською технологічно-

господарською академією із заочною формою навчання. 

В 1968 р. Був організований Український науковий інститут Гарвардського 

університету. На сьогодні основними науковими та культурно-освітніми 

центрами західної діаспори є Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка, Асоціація 

діячів української культури (Нью-Йорк), Українська академія мистецтв та 

культури (Нью-Йорк), Українська вільна академія наук (Ауґсбурґ, Німеччина), 

Український науковий інститут Гарвардського університету (Кембридж, 

Массачусетс), Український інститут Америки (Нью-Йорк), Канадський інститут 

українських студій (Едмонтон), Український католицький університет (Рим), 

Український вільний університет (Мюнхен). В названих закладах 

провадиться значна наукова діяльність, плекаючи та збагачуючи українську 

літературу, мову, культуру, національні традиції українського народу, поряд з 

якими серйозна увага приділяється дослідженню філософських та соціально-

політичних проблем. 

Отже, українська еміграція – складне соціальне і політичне явище. Лише з 

кінця ХІХ ст. українцям довелося пережити важкі еміграційні хвилі, шукаючи 

кращої долі. У сьогоднішньому світі налічується від 47 до 50 млн. українців. За 

межами нашої держави мешкають до 16 млн. українців, переважна більшість – 

до 11 млн. на терені колишнього Радянського Союзу: Росія, Казахстан, Молдова. 

Далі йдуть Білорусь, Узбекистан, Киргизстан, Латвія, Грузія, Естонія, Литва, 

Таджикистан, Туркменістан, Азербайджан, Вірменія. 

Позитивні наслідки еміграції: 

 надходження до України додаткової іноземної валюти у формі 

грошових переказів трудових емігрантів та інвестування коштів в економіку 

через створення спільних підприємств з іноземними засновниками; 
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 сприяння інтеграції України до світового ринку праці; 

 надання населенню можливості реалізувати свої здібності за 

кордоном, підвищити рівень кваліфікації, поліпшити матеріальне становище; 

 спонукання продуктивнішої діяльності українських працівників через 

створення конкуренції з закордонними фахівцями. 

 послаблення потоку безробіття на національний ринок праці, 

зниження соціальної напруженості в суспільстві. 

 Але в еміграції достатньо і негативних наслідків 

 збільшення тиску на національний ринок праці внаслідок створення 

іноземними громадянами конкуренції місцевій робочій силі; 

 втрата Україною частини власної робочої сили (особливо науковців 

і фахівців), що призводить до уповільнення темпів науково-технічного 

прогресу; 

 втрата кваліфікації, оскільки особи з високим рівнем професійної 

підготовки здебільшого виконують за кордоном малокваліфіковану  

роботу; 

 трудова міграція, як масове явище, не сприяє наповненню пенсійного 

і соціального фондів через відсутність відрахувань від заробітної плати 

заробітчан; 

 відтік грошей, зароблених українськими мігрантами, з українських 

банків у західні внаслідок неспокою; 

 дискримінація та експлуатація наших громадян з боку місцевих 

роботодавців; 
 виникнення політичних та економічних претензій до України з боку 

країн-реципієнтів у зв’язку зі збільшенням нелегальної трудової міграції 
українців; 

 зростання злочинності та соціальної напруженості у суспільстві через 

міжнаціональні конфлікти. 
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ РОМЕНЩИНИ  

ЯК ПОКАЗНИК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 

 

В сучасних умовах проблематика становлення та розвитку місцевого 

самоврядування набуває специфічної актуальності та значущості. З 

проголошенням незалежності Української держави майже одночасно 

розпочалась перебудова даного інституту, що викликало неабияку 

зацікавленість до його ролі в різні періоди розвитку України, особливо на 

регіональному рівні. Для Роменщини важливим етапом стало ХІХ століття, 

коли процвітав Іллінський ярмарок, коли край переживав соціально-

економічне та культурне піднесення. Без мудрих керівників в ті часи навряд 

чи обійшлося. 

Місцевий краєзнавець Іван Курилов у своїй праці «Роменська 

старовина» згадує представників міської влади, імена яких навряд чи хто 

перечислить сьогодні. Серед них слід згадати – Степана Бера, Івана Терновця, 

Антона Склягу, Кіріяка Нестеренка, Луку Остапенка, Костянтина Поснікова 

та інші. На жаль, їхній вклад ще недостатньо вивчений, але ці постаті 

потребують особливої уваги з боку сучасників. 

Через великий проміжок часу багато документів про них не збереглося, 

або дуже мало інформації, або взагалі немає. Саме тому було вирішено 

спробувати познайомитися з ними та охарактеризувати їх діяльність, яка 

багато в чому вплинула на історію Роменщини і не тільки. 

Із встановленням у 1782 році намісництв, Ромен увійшов у відання 

повітового міста Чернігівського намісництва. У травні 1783 року місто 

отримало відповідні права та привілеї на самоврядування. В лютому місяці 

того ж року було відкрито магістрат, при якому згодом з’явилися сирітський 

та словесний суди. Міські жителі, які поділялися на шість станів, обрали 

загальну міську думу на чолі з міським головою, остання в свою чергу 

сформувала шестигласну думу, до якої увійшли по одному гласному від 

кожного стану. Переважно це були вихідці з дворянського, купецького та 

міщанського станів. Основною вимогою до кандидатів місцевої влади – 

обов’язково бути освіченим та порядним. Шестигласна дума управляла 

містом, займалася вирішенням практичних питань міського господарства. 
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Виконавчим органом міської думи була міська управа на чолі з міським 

головою. 

Першим міським головою був бунчуковий товариш Іван Безпальчев, 

який пропрацював на посаді лише 3 роки, з 1782-1785. Його наступником 

став Михайло Бер, за правління якого 21 квітня 1785 року було затверджено 

міське положення, в результаті чого загальна міська дума формувалася вже за 

вибором купецької та міщанської громади [2].  

Степан Бер очолював міську думу понад 18 років з 1803 по 1821 рік. Під 

час його каденції у 1804 році було побудовано 300 торгівельних лавок. В них 

не могла розміститися і половина іноземних торговців (Азіатські торговці), 

які приїздили на Іллінський ярмарок. Степан Бер уже після закінчення 

головування в міській думі вирішив дане питання. Разом з міщанами Матвієм 

Лесковським, Іваном Терновцем, з дозволу міської думи почав займатися 

підрядами на побудову для азіатських торговців особливих балаганів в 

гостинному дворі. Вся місцевість, яку зараз займають міський парк ім. Т. 

Шевченка, колишній пожежний двір та дороги позаду суздальського ряду 

забудовувалася балаганами. 

Про Кіріяка Нестеренка відомо, що він був гласним думи, потім 

словесним суддею, ратманом і, нарешті у 1821 році його обрали міським 

головою. Він мав велику довіру з боку іноземних фірм. Свої статки він набув, 

маючи монополію на залізний товар. Під час служби словесним суддею та 

ратманом магістрату, він намагався примирити всіх, хто позивався. У 1820 

році удостоївся отримати через малоросійського генерал-губернатора 

Височайше благовоління Государя Імператора за розв’язання у 1818 та 1819 

роках справ миром. А у 1822 році йому пожалували за те ж саме золоту 

медаль на Анненській стрічці. Говорять, коли він був міським головою, 

збирачі поземельних грошей під час Іллінського ярмарку приносили їх в думу 

і не рахували, складали в сховище. Під час ярмарки в збирачів не було на це 

часу. Для їх захисту від злодіїв сховище зачиняли на 2 ключі. Вони були лише 

у 2 людей – у міського голови та головної людини серед збирачів. Підрахунок 

відбувався вже після закінчення ярмарку, записи вносилися в книгу доходів 

попереднім числом [2]. 

З 1842 року міським головою став Іван Терновець – не пересічна людина 

в історії Роменщини. Він вірою і правдою працював на благо Роменщин до 

1845 року. Але були й нарікання на його роботу. Саме під час його 

головування перевели Іллінський ярмарок до Полтави, що стало звісно 

великою втратою в економічному плані для більшості жителів міста Ромни, 

які в основному жили за виручені від неї кошти. Він, як людина розумна, а в 

той же час заможна, почав скуповувати торгівельні лавки в інших торговців, 

які опинилися в цей час у відчаї. На противагу всьому тому він сприяв 

розвитку Вознесенській та Масляній ярмарці, які запрацювали ще з більшою 

силою [4]. За його великий вклад в розвиток Роменщини в XIX-XX століття 

одна з головних вулиць міста і досі носить його ім’я – вулиця Терновецька. З 
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приходом радянської влади вона була перейменована на вулицю Щорса. У 

2016 році відбулося повернення історичної справедливості. В результаті 

декомунізації вулиця повернула свою історичну спадщину.  

Наступником Івана Терновця став бувший представник гільдії в думі 

Констянтин Посніков. В той час сталася незвичайна подія для Ромен. Через 

місто мав проїхати потяг з імператором Російської імперії Миколою I . Це 

була дуже важлива подія для міста, яка була зіпсована. Через боязкість 

Костянтина Поснікова, котрий через хвилювання не виніс хліба для зустрічі 

імператора, останній поїхав розлючений та ображений на місто.  

Заможний та розумний купець Антон Скляга був обраний громадою у 

1854 й пропрацював на посаді міського голови до 1856 року. Він старанно та 

віддано служив всіма силами на благо громади. За роки головування він не 

отримав жодної копійки на своє утримання, при цьому ж витрачав багато 

власних коштів на роботу думи. Йому вдавалося справлятися з багатьма 

проблема: навалою військових після Севастопольської битви, а також з 

проблемою поширення холери [2].  

Лука Остапенко починає працювати на посаді міського голови з 1858 

року. У 1862 році були скасовані відкупи і запроваджено казенне акцизне 

управління. У зв’язку з тим, що Остапенко до посади міського голови 

займався продажом горілки, він вирішив звернутися до Полтавської губернії з 

метою отримання підряду для поставки спирту. Втілити задум в життя йому 

не вдалося через різні перешкоди. Під час його терміну на посаді міського 

голови в Ромнах збирався відкритися громадський банк, який вважався дуже 

вигідним проектом для міста. Та в той же час більша частина громади міста 

була не зовсім задоволена його діяльністю через те, що він хотів позичити в 

Полтавській міській думі 60 000 рублів на 10 років під 2,5 % річних, що мало 

б бути вигідним для міста. Але населення побоялося, що цих грошей вони 

більше ніколи не побачать. Через невдоволення громада навіть написала 

скаргу міністру, а сам Остапенко у 1864 році пішов у відставку.  

У 1864 на посаду міського голови заступив Іван Семенчиков. Членами 

управи стали Чумаченко, Омельченко, Олександр Петров та Яків Ільченко. Саме 

з головуванням Івана Семенчикова пов’язані найважливіші події у розвитку 

Роменщини – відбулося проведення Лібаво-Роменської залізниці, а також 

проектування вокзалу для неї. Залізниця на Роменщині могла з’явитися не у 

1872, а ще у 1865 році, коли почалася будівництво Курсько-Київської залізниці. 

Невідомий надіслав лист до міського голови, щоб він звернувся з проханням 

проведення залізниці через Ромни, а не Конотоп. Перший потяг зі станції Ромни 

відправився 15 липня 1874 року. Залізниця з’єднала Ромен з балтійськими та 

чорноморськими портами, що сприяло економічному та культурному 

процвітанню краю. Позитивну роль в цьому заграли Григорій Навроцький та 

Максим Мазараккі, які своїй відданості справі добилися неможливого. 

Після проведення міської реформи на місцях почали створювалися 

земські управи. У фондах бібліотеки Роменського краєзнавчого музею 
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зберігаються Звіти Роменської повітової земської управи [3], Журнали та 

доповіді Роменського повітового земського зібрання. На сторінках зазначених 

збірників висвітлювалися матеріали з оцінки та описання промислових 

підприємств; про розвиток освіти, охорони здоров’я, будівництво доріг, 

мостів, шкіл, лікарень, організація ярмарок, іменні списки землевласників по 

волостях, кошториси доходів і витрат, звіти про роботу. Очолювали 

Роменську повітову земську управу в різні часи Григорій Навроцький [4],  

О. Безпальчев, Іван Чигринцев тощо. 

На жаль, про багатьох діячів місцевого самоврядування збереглося 

обмаль інформації. До таких відноситься Парфирій Дем’янович Зінченко, про 

якого відомо, що він був на посаді міського голови два терміни (1845–1847, 

1857–1858), Микола Терновець (1884–1886), племінник колишнього міського 

голови Ромен Івана Терновця, а також Іван Червонський. Ці постаті є мало 

дослідженими та потребують особливої уваги з боку дослідників. 

Висновки 

Ми завдячуємо їм за розбудоване міста. Воно й досі не втратило тієї 

чарівності каштанового цвіту та архітектурної таємничості. Всім відомі 

легенди про таємні ходи та незвичайні скарби, якими цікавляться справжні 

шукачі пригод.  

Ми завдячуємо їм за Іллінський ярмарок, який був надзвичайно 

популярним серед купців з різних куточків світу. Він набував надзвичайних 

масштабів. Важко навіть уявити сьогодні, що ярмаркувати в ті часи приїздило 

понад ста тисячі гостей, а проживало в місті лише шість тисяч. Свої спогади 

про відоме торжище залишив наш Великий Кобзар Тарас Шевченко.  

Ми завдячуємо міським головам за економічні та політичні зв’язки. 

Роменці вдячні М. Мазараккі та Г. Навроцькому за проведення залізничної колії 

через місто Ромни. Ця подія створила чудові умови для розвитку краю. Не 

випадково деякі сучасні вулиці носять імена видатних діячів місцевого 

самоврядування тих часів (Терновецька, Полетиків). В Роменському 

краєзнавчому музеї експонується парадний портрет Г. Навроцького, написаний 

у 1901 році олійними фарбами на полотні художником Шаховським.  

До наших днів збереглися деякі пам’ятки місцевого самоврядування. Серед 

них – колишнє приміщення міської думи, нині там знаходиться заклад 

позашкільної освіти. В експозиції Роменського краєзнавчого музею зберігаються 

печатки, журнали засідань повітової земської управи, нагрудний знак члена 

міської управи, скринька для голосування. Вони нагадують нам про ті часи. 
Сьогодні – це все історія, наше минуле. Але для нас важливо зберегти цю 

спадщину та продовжити справу попередників. Адже, вони працювали на благо 
рідного краю, вони творили маленьку державу, діяли в рамках букви закону, 
закладали фундамент нашого майбутнього, того, що ми зараз маємо. Тому, 
хочемо звернутися до сучасних представників місцевого самоврядування, щоб 
вони про них ніколи не забували, частіше зверталися до уроків минулого, 
наслідувати їх у всьому, брали приклад управління роменських державотворців 
тих часів.  
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Україна – суверенна, незалежна держава майже як 29 років. Здавалося 

б, особливості радянського режиму, такі як: економіка, політика, та навіть 

сприйняття світу людьми, тощо — мали б вже нарешті втратити свою 

приховану чинність й гостроту і перейти з справжнього життя в підручники з 

історії. Однак, у пам’яті українців принципи СРСР ще надто свіжі, 

«модернізована, вільна, незалежна, самостійна і «народовладна» буденність 

докорінно пронизана хворобливими шрамами «радянщини». Свідомість 

нових поколінь вже більш осмислена і помічає, що варто змінити, що 

призведе до жахливих наслідків, а що ставить Україну на коліна не тільки 

перед агресорами, однак занадто мало сили проти такої важкої радянської 

спадщини щоб все швидко змінити… 

Найважливіше, що моментально спадає на думку, – наслідки 

голодомору, а також, ухваленого на початку 30-х років ХХ ст. рішення 

припинити українізацію населення та впровадити так вже знайому 

русифікацію. Це стало причиною того, що українці почали виживали як звірі 

в клітці, тож це значною мірою не сприяло процесові націотворення в 

Україні.  

Наступна думка, про яку хочу донести (і яка на даний момент 

справджується на всій пострадянській території), –це режим ізоляції СРСР 
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загалом не тільки від «страшенного» Заходу, а від усієї світової дійсності. 

Перебуваючи в самоізоляції, Ви, цілком природно й що є найбільш 

імовірним, розвиваєтеся значно неспішніше, аніж в асоціації з усим іншим 

світом загалом. Сталін дібрався вершини свого тріумфу, втіливши у життя 

радянський культ, що охопив без виключення всі сфери життя в Союзі… 

Ще одна проблема – еліта. Пам’ятаймо і про ураження економіки. 

Більшість кажуть про бездонну економічну кризу, але не згаду про те, що в 

1990-х не було правової бази для ведення бізнесу. Не існувало й фіскального 

апарату, бо якщо немає приватного бізнесу, то цілком ймовірно, що держава 

просто починає відбирати частку заробітної плати, і це вилучення просто не 

може мати нічогісінько подібного з адекватним оподаткуванням, яке 

проходить із урахуванням суспільного розвитку. 

Виходячи з положення і опираючисьна сукупність усіх раніше сказаних 

впливів про які вже було сказано вище, є цілий ряд інших, наприклад – 

демографічний. Пригадайте той самий добре знайомий всім алкоголізм. 

Прaвдa, що це явище існує прaктично всюди на землях Північної півкулі, 

однак на тих територіях, які були підвладні соціалістичному режиму, воно 

набуло катастрофічно великих масштабів. Це справжня демографічна 

катастрофа, початок якої сплітається з «радянщиною» та соціалістичним 

режимом.  

Радянська пропаганда була створена за шаблоном нацистської, а та – 

фашистської. Ці режими заклали своє коріння ще з подій Першої світової 

війни. У них, так би мовити, один і той самий батько – мілітаризоване 

суспільство. Хоч і відмінність між ними є дуже істотною й важливою. Якщо 

говорити про радянський режим, то треба враховувати два періоди в історії 

СРСР: постреволюційний та після Другої світової війни. Остання, так само, 

як і революція 1917 – 1921 років перевернула все з ніг на голову. Ще до 

почaтку Другої світової для рaдянської системи Сталін відігравав 

надзвичайно важливу роль, особливо це було помітно упродовж 1930-х. У 

його випадку були вигадані добре знайомі і несправедливі репресії, доволі 

лояльні до його режиму, але вони були не такі розлогі й могутні в порівняні з 

тими, на кого спиралися нацизм і фашизм. Щодо радянського режиму все 

істотно обернулося інакше після перемоги у Другій світовій, бо владний 

режим здобув свою популярність і сприйняття поміж значного суспільного 

сегмента. Ні, не всі були його прихильниками (якщо пригадати ГУЛАГ, 

депортованих чеченців і кримських татар), але після 1945-го року військові і 

їхні сім’ї були вдоволені перемогою, змінилось їх ставлення і до партії, адже 

змогли здобути перемогу під її проводом . Таке відношення трохи змінило 

змістовну природу радянського режиму після смерті генсека. 

 Але все ж таки хочеться віддати належне, що українці не розгубили 

свою культуру й історію, змогли встояти, витримали усі тортури, що 

влаштовувала їм радянська влада. Але на превеликий жаль, більшовицькі 

кігті надовго впились у свідомість українців.  
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У перші роки незалежного життя «нова еліта» особливо інтенсивно 

почала займатися «дерибаном», особливо «талановито» розбазарюючи 

отриману нею радянську спадщину та вивозячи отримане майно за територію 

держави. В той час, як люди, виживаючи, намагалися призвичаїтись й 

пристосуватися до нового капіталістичного ладу буденності. Також, 

загострювались економічні й соціальні питання – стрімголов падаючі ціни на 

корисні копалини нанесли помітну шкоду, тож необхідно когось звинуватити у 

цій проблемі. Неважко здогадатися, що ж вигадала так звана «еліта» – пустила в 

дію добре знайому більшовицьку практику призначення внутрішніх і зовнішніх 

ворогів. І кого ж вона визнала своїми недругами? Євреїв? Адже Радянський 

Союз постійно пишався, що був багатонаціональною країною, співпраця, а 

також дружба між народами підносилася, а націоналізм у свою чергу 

засуджувався, хіба що стосовно євреїв було зроблено певний не доброзичливий 

виняток – в історії повно залишених нам дій з яскравим виявом антисемітизму в 

СРСР. Прямолінійно ця політика звичайно, що ніколи не виносилася в люди, але 

на ділі євреям доводилося, так би мовити, доволі не солодко. Сталін не 

використовував «єврейське» алібі безпосередньо – він воював із власними 

противниками, а не з окремим народом, але антисемітські родзинки при великій 

необхідності звичайно застосовували. Тож зробити їх винними було б ну геть 

нерозумно, адже, як відомо, їх майже не залишилося на пострадянському 

просторі, а також варто було побоюватись проблем зі своїми рахунками у 

швейцарських, кіпрських та американських банках. Все ж таки, що не дивно, 

знайшли доволі дотепний вихід із доволі проблемної ситуації – зробити 

винними «розумників» – демократів, лібералів, а саме – молодих науковців. Вже 

черговий раз народ проковтнув «наживку». Вже дуже сильно люди не 

полюбляють «прогнившу інтелігенцію». Тому це й остаточно сформувало виїзд 

цінних для України вчених закордон. 

Влада з особливим старанням переконувала збитий з пантелику 

простий народ, що нам не підходять західні демократичні ринкові цінності. 

Нам потрібна міцна рука, стабільність і, головне, соціальна 

справедливість! Наш мудрий, добрий і духовний народ без підказок ззовні 

розбереться зі своїми проблемами і, як завжди, ще здивує інші народи й 

держави. Слід згодитись, що побудована більшовиками система влади 

мала, без сумніву, доволі революційний характер і докорінно мала свої 

певні відмінності від відомих на той час державних і суспільних устроїв, 

адже на Заході люди стали розуміти й схилятись до ліберальної демократії, 

а Індія в той час стала найбільш населеною демократичною державою, але 

нажаль це не стосувалось СРСР. Можна примітити десятки істотно 

помітних особливостей радянської системи — пригнічуюче переважання 

державної і колективної власності, жорстка централізація, абсолютно 

докорінна тоталітарна влада Комуністичної партії, військово-

мобілізаційний характер ідеології та економіки тощо. Однак, якщо 

намагатися знайти головні якісні риси більшовицької влади, що вирізняє її 
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серед інших, то ними, швидше за все, виявляться повне замкнутість, 

моторошні злочинність і облудність. 
Після того, як пала радянська імперія знадобилося добрий десяток 

років, аби все знову стало на свої колишні місця. Становище тоді було 
однозначно кращим, адже не точилася війна. Труднощі й у тому, що країни, 
які вийшли з руїн СРСР, не зовсім зрозуміло й чітко визначили свої кордони. 
Неврегульованість відносин між «дружніми» колишніми республіками СРСР, 
отой, добре відомий, радянський спадок, який вдавалося підтримувати в 
розрядженому, сонному, мирному стані, нині вже – розморожено, певну 
гармонію, яка заснувалася – порушено. Пригадайте: радянсько-українська 
війна в 1917 році розпочалася з того, що радянська Росія розв’язала військові 
дії проти українських патріотів. Так, між уже незалежною Україною і Росією 
20 років не було збройних конфліктів. Але наразі маємо діло з наслідками 
радянської спадщини в абсолютно нових, досі невідомих, умовах. 

Особисто для мене очевидно, що Україна – це країна на території якої 
точиться війна, це країна, яка цієї війни не хоче. Але ж справді дуже важко не 
приймати в ній участі, адже вона триває на твоїй землі. Тому питання 
збройного конфлікту лише заглиблюватиметься, що може ще більше 
спричинити масу негативних речей. Не відкидаймо й такої можливості появи 
нової пропаганди в Україні, повстання нового режиму влади на хвилях війни. 
Мені здається, що спроба перекувати українську особливість, сприйняття 
себе у новій, відкритій до інших позиції є дуже вдалою для держави річчю. 
Але на превеликий жаль, цей конфлікт буде й далі тривати аби 
дестабілізувати Україну всілякими методами, не дати українцям змоги 
об’єднатися серед ідей відкритості до світу.  

Сучасна Україна, на жаль, має безліч проблем — політичних, 
економічних і соціальних. Однак можна за відносно короткий за історичними 
мірками час перезавантажити й модернізувати економіку і сформувати нову, 
більш ефективну внутрішню та зовнішню політику, варто зациклитись на 
боротьбі з корупцією, аби не розвалити, а лиш покращити становище 
держави. Що ж стосується демографічної проблеми — вона має глибинний і 
довгограючий характер і потребує для свого вирішення підходу, який 
ураховує загальнокультурні аспекти, значного часу й чималих зусиль усієї 
нації. На нинішньому етапі ця проблема є найгострішою і, на жаль, 
практично не усвідомленою нашою «елітою»… А варто лиш вислухати 
народ, ввести відповідні культурні заходи, інвестувати кошти в потрібне 
русло, створювати нові робочі місця, підтримувати бізнес… Але загалом, як 
на мене, потрібно вже нарешті забути радянську спадщину. 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ  

В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Україна – моя батьківщина, мій рідний край, місце, яке я люблю всім 

своїм серцем: безмежні поля, неймовірні краєвиди. Я впевнена, що, коли 

людина щось любить і чимось цікавиться, вона намагається дізнатися більше 

про історію держави.  

Публічне управління – це вид діяльності держави, здійснення 

управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень 

виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення 

управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та 

культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення 

реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, 

створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Якщо говорити 

простіше, то це процес реалізації державної виконавчої влади як засобу 

функціонування будь-якої соціальної спільноти.  

У ніч з 29 на 30 квітня 1918 року стався державний переворот (його 

також називають гетьманський переворот), за якого генерал Павло 

Скоропадський, проголошений того ж дня гетьманом, за сприяння німецьких 

військ захопив владу в Україні, усунувши Українську Центральну Раду. 

Внутрішня політика Скоропадського характеризувалася встановленням 

режиму одноособової влади, були прийняті документи конституційного 

характеру, сформовано новий уряд на чолі з Ф. Лизогубом, до складу якого 

були залучені професіонали. Окрім цього, він заборонив діяльність 

опозиційних політичних партій, ввів цензуру, створив новий суд і козацтво на 

нових засадах. Тобто, зробив чимало потрібного для функціонування міцної 

держави. Гетьман намагався силою влади й помірними реформами 

зліквідувати революційні зміни щодо земельного питання, відновити 

стабільність у суспільстві, але з перших днів йому протидіяли соціалісти-

федералісти, соціал-демократи, українські есери та інші партії, які раніше 

підтримували Центральну Раду. Натомість, гетьманська держава здобула 

міжнародне визнання серед країн, що були у військовому союзі з 

Німеччиною. За рахунок встановлення дипломатичних зв’язків з 

Німеччиною, Україна отримала більшу свободу дій у своїй зовнішній 

політиці, зокрема згоду німців на розбудову регулярної української армії. 
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Було встановлено політичні та економічні відносини з Кримом, Доном і 

Кубанню, а 12 червня 1918 року підписано перемир’я з Радянською Росією.  

 За часів правління Павла Скоропадського Україна досягла певних 

успіхів у галузі науки, освіти та культури. Були створені українські 

університети, Українська Академія Наук, 150 гімназій.  

За часів правління Скоропадський стикавсяіз труднощами. Наприклад, 

при спробі створити збройні сили Української Держави на противагу 

демобілізованим військовим підрозділам Центральної Ради. У липні 1918 

року створено Сердюцьку дивізію під командуванням полковника Віктора 

Клименка (5 тисяч вояків), а у серпні того ж року почали формувати Окремий 

загін Січових стрільців.  

Щодо вирішення земельного питання, 29 квітня гетьман скасував 

закони про конфіскацію великих маєтків, прийняті Центральною Радою, 

але план їхнього викупу та розподілу між селянами було ухвалено лише в 

листопаді (його так і не вдалося виконати). Тимчасові правила про 

земельні комісії зобов’язували селян повернути поміщицьке майно й 

відшкодувати збитки, яких вони завдали великим землевласникам. На 

початку листопада було підготовлено проєкт аграрної реформи, що 

передбачав примусовий викуп державою великих земельних володінь і 

розподіл їх між селянами – не більше 25 десятин на двір. Невизначеність 

становища селян та поміщиків викликала невдоволення з обох боків, чого 

й слід було очікувати. Невдоволення посилювалося й також через те, що 

згідно із залежністю гетьманської влади від Німеччини та Австро-

Угорщини, туди вивозилася величезна кількість українського зерна, м’яса й 

цукру. В кінці кінців, невирішене аграрне питання разом із поразкою 

держав центрального блоку призвело до краху Гетьманату. Далі правління 

гетьмана почало втрачати свою перспективу. Через розпад Австро-

Угорської імперії та листопадову революцію в Німеччині, було зруйновано 

зовнішню запоруку стабільності гетьманської влади. Через політичні 

розбіжності розколовся кабінет міністрів Гетьмана, а 14 листопада 1918 

року Павло Скоропадський підписав Грамоту-маніфест до українського 

народу, який фактично зліквідував ідею побудови незалежної України на 

противагу розбудові Всеросійської федерації, складовою частиною якої 

повинна була стати Україна. Цим Гетьман відвернув від себе українців і не 

зміг привернути російські кола. 

Якщо звертати увагу на плюси правління, то сім з половиною місяців 

існування Української держави – це період соціального і громадського 

спокою та певного економічного піднесення. 

Отже, на мою думку, Павло Скоропадський дійсно гідний звання 

гетьмана, отамана Української держави. Його постать є невід’ємною 

частиною історії публічного управління нашої країни. Українці повинні знати 

минуле своєї держави! 
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Хайрулін Дмитрій Юрійович 

Українська спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів, 

Київська область, Обухівський район, 

м. Українка  

Науковий керівник:  

Завадько Людмила Віталіївна  

 

 

 

ЧИ СПРАВЕДЛИВО ВИЗНАЧАТИ НЕЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОДНУ З ПРОВІДНИХ ПРИЧИН  

ПРОГРАШУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.? 

 

Українська революція 1917–1921 років стала важливим етапом 

національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ сторіччі. Вона 

почалася в умовах революційних подій у Петрограді, які охопили територію 

всієї Російської імперії. В українських губерніях розгортався національний 

рух, формувалися органи влади, політичні партії та громадські організації, 

відроджувалися культура та освіта. У Києві було створено представницький 

орган всеукраїнського масштабу – Українську Центральну Раду, яку очолив 

відомий історик Михайло Грушевський.  

За короткий проміжок часу УЦР змогла об’єднати всі українські 

губернії, які входили до складу колишньої Російської імперії. Було проведено 

ряд важливих реформ: введення 8-годинного робочого дня, проголошення 

демократичних прав і свобод, скасування смертної кари, затвердження 

державних символів, введення в обіг національної валюти . Було сформовано 

перший український уряд – Раду міністрів, головою якого було обрано 

Володимира Винниченка. 

Попри це, на шляху молодої української держави постало чимало 

труднощів, вирішення яких стало не під силу її керівництву. Цьому сприяла 

відсутність політичного та державницького досвіду у лідерів Центральної 

Ради, їхні особисті амбіції та протистояння, які болісно відбивалися на 

державотворницьких процесах. Керівництво УЦР не бажало створювати 

регулярну армію, вважаючи, що цей крок призведе до відкритого 

протистояння з Тимчасовим урядом. Недооцінили в Раді й можливостей 

більшовиків, які у жовтні 1917 року захопили владу в Росії. Як наслідок, 

молода Українська народна республіка опинилася віч-на-віч з ворогом, а її 

незалежність відстоювали молоді студенти-гімназисти. Неспроможність УЦР 

виконувати зобов’язання перед Центральними державами призвело до 
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падіння її авторитету у суспільстві та відкритого втручання в її діяльність з 

боку командування німецьких військ.  

Прихід до влади гетьмана Павла Скоропадського ознаменував новий 

етап розвитку молодої Української держави. У короткий проміжок часу були 

проведені освітня та земельна реформи, прийнято понад 500 нормативно-

правових актів. На кінець 1918 року в Україні діяло 150 українських гімназій, 

для яких надрукували кілька мільйонів підручників. Гетьманат домігся 

зміцнення національної валюти, за його ініціативи було створено Українську 

академію наук, почесним Президентом якої було обрано Володимира 

Вернадського.  

Багато зусиль гетьман доклав і до військового будівництва. На базі 

колишніх законів УНР було створено Запорізьку, Сердюцьку та 1-шу 

стрілецьку (Сірожупанну) дивізії. Німецьке командування прохолодно 

поставилося до військової реформи, адже Скоропадський був колишнім 

генералом російської армії, і надто добре воював проти них у недалекому 

минулому.  

Революція в Німеччині та повстання, організоване колишнім 

керівництвом УЦР призвело до падіння Гетьманату, а до влади прийшла 

Директорія. 22 січня 1919 року відбулося урочиста злука УНР та ЗУНР в 

єдину соборну Україну. На Директорію покладалися великі надії, проте 

вони не справдилися. На тлі наступу більшовицьких та білогвардійських 

військ на територію України, загострилося протистояння між її лідерами – 

Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою. Саме Петлюрі 

довелося очолювати українську державу в найдраматичніший період її 

існування. Ставка на Польщу та Антанту не справдилася – вони 

категорично відмовлялися визнавати незалежність України. В листопаді 

1920 року залишки української армії під натиском чисельних 

більшовицьких загонів змушені були відійти на територію Польщі. Так 

завершилася жорстока та трагічна боротьба українського народу за свою 

незалежність.  

Поразка Української революції 1917-1921 років була зумовлена 

багатьма причинами, одна з яких – неефективність державного управління. 

Через брак політичного та державницького досвіду, керівниками було 

допущено ряд помилок в ході державного управління, що призвело до 

поразки українського національно-визвольного руху. Хто знає, як би 

розгорталися історичні події, якби керівництво України визначило б інші 

пріоритети державного розвитку. Історичні події столітньої давнини можуть 

повторитися у будь-який момент, тому нам необхідно запам’ятати помилки 

минулого і більше їх ніколи не повторювати!  
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гуманітарно-педагогічна академія” 

Харківської обласної ради, м. Харків.  

Науковий керівник: 

Гейдел Алла Михайлівна 

 

ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ХХ СТОЛІТТІ:  

ОСНОВНІ ХВИЛІ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 

Однією із суттєвих прикмет у розвитку українського суспільства є 

міграційний рух населення, зокрема селянства, який набуває особливо 

інтенсивних форм на рубежі ХІХ–ХХ і ХХ–ХХІ століть. Незважаючи на те, 

що прояви міграції українських селян припадають на різні історичні періоди, 

вони мають багато між собою спільного. 

Для значної частини населення України зовнішні трудові міграції стали 

основним засобом забезпечення прийнятного рівня життя. Еміграція 

населення західного регіону, як і всієї України, наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. була зумовлена в основному економічними причинами. Складні 

економічні умови (безземелля, непосильні податки, соціальний та 

національний гніт, низький рівень оплати праці,недостятня кількість робочих 

місць і обмежені можливості працевлаштування) на початку ХХ ст. зумовили 

еміграцію селян із західного регіону України – Галичини, Буковини, 

Закарпаття. Місцеве населення масово емігрувало як до Європи (Румунія, 

Данія, Швеція, Франція, Велика Британія, Португалія), так і значним числом 

на Американський континент (США, Канада, Бразилія, Аргентина)  

На нових місцях українські емігранти опинялись у тяжких і незвичних 

умовах. Для пристосування до нових умов економічного, соціального й 

культурного життя потрібен був певний час. Для переважної більшості 

українців він був тяжким і тривалим 

У новозбудованих селищах українські іммігранти зберігали національні 

традиції – і в особливостях будівництва житла, і в декоративно-ужитковому 

мистецтві (меблі, посуд, одяг)..  

Масова еміграція західноукраїнського селянства розпочалася у 80-х pp. 

XIX ст., а найбільших розмірів досягла на початку XX ст. Відбувалася вона у 

формах постійної переселенської й тимчасової заробіткової еміграції.  

З міграцією асоціюються негативні наслідки, такі як нелегальна міграція, 

використання українського людського потенціалу іншими країнами, 

уповільнення темпів соціально-економічного розвитку внаслідок відсутності 

частини працездатного населення в країні, яка подалася за кордон. Чим 

пояснити той факт, що Україна з її найкращими у світі чорноземами не може 

забезпечити зростання добробуту громадян, які виживають за рахунок 
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закордонного заробітчанства. Очевидно, причина того є, але досі вона не 

розкрита у повному обсязі. 

Перша хвиля трудової еміграції з західноукраїнських земель тривала до 

початку Першої світової війни. У цілому вона була частиною світового 

міграційного процесу, що особливо активізувався на зламі XIX–XX ст. За 

масштабами вона переважала всі наступні хвилі української еміграції. її вислідом 

стала поява на Американському континенті значної української діаспори. 

Подальший перебіг міграційних процесів буде прямо залежати від 

економічної ситуації в країні та рівня життя населення. Проте виробництво 

національного доходу на душу населення в Україні є найнижчим порівняно з 

країнами-сусідами, які за те не є таким резервуаром трудової міграції як наша 

країна. Слід очікувати збільшення трудових міграцій за кордон. Поки 

необхідність посиленої праці на всіх ділянках економічного життя не 

заволодіє масовою свідомістю, до того часу Україна залишиться головним 

донором трудової міграції в Європі. Звичайно, трудова міграція – це 

міжнародне явище, яке має насамперед національний вимір, тому потребує 

ефективного регулювання як для запобігання її негативних наслідків, так і 

для забезпечення економічної безпеки держави. Тому виникає необхідність 

прийняття концепції міграційної політики України. Ефективність державної 

політики у сфері трудових міграцій буде досягнута за наявності повної і 

достовірної інформації, моніторингу міграційних процесів. Важливим є 

доступ до інформації різних суб’єктів міграційних процесів. 

 

 

 

Бакланова Анастасія Олексіївна 

Селидівська загальноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів № 6 Селидівської міської 

ради Донецької області, м. Селидове 

Науковий керівник: 

Романенко Тетяна Анатоліївна 

 

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА РОЗВИТОК  

ТА СТАН УКРАЇНИ У СКЛАДІ СРСР В МІЖВОЄННІ РОКИ  

ТА РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

Друга світова війна запам’яталась багатьом перемогою та гордістю за 

свою державу. Але тільки нащадки вважають так. Натомість люди, що 

самостійно пережили ті події та стали свідками руйнівної сили війни 

вважають по-іншому. Для них це, насамперед, тисячі та мільйони загиблих 

людей та міст.  

Прийнято вважати, що в цих втратах винна Німеччина та, 

безпосередньо, Адольф Гітлер, що замахнувся на Європу та став агресором 
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Другої світової війни. Але більшість з тих, хто так вважає, не поринають у 

цю історію цілком. Не тільки Німеччина та згубні плани Гітлера стали 

передумовами війни. 

Якщо дивитися глибше, то стає зрозуміло, що кожна країна, що брала 

участь у Другій світові війні винна в її початку, адже усього цього можна 

було уникнути.  

Деякі кажуть, що винні трійка агресорів: Німеччина на чолі з Гітлером, 

Італія на чолі з Беніто Муссоліні та Японія. Але насправді Німеччина 

змогла розпочати війну не тільки через підтримку союзників, а й через 

дозвіл та мовчання інших країн Європи. Адже, якщо б такі впливові країни 

як Англія і Франція вчасно «встали зі стільців» та заподіяли фашистам, як 

їх прийнято називати, все б склалося інакше. 

Яка ж роль України в цій війні? У ті часи незалежної та самостійної 

України не було. Її території входили до складу СРСР. Державний устрій на 

той момент очолював Йосип Сталін, точніше, усі важливі документи були 

підписані ним та усі великі події були під його керівництвом. Землі 

тогочасної України були поділенні між Польщею та СРСР. Точніше, Польща 

захопила Західноукраїнські землі. І в той момент Волинь і Галичина 

переживала не найкращі часи. Те, що держава віддала українські землі, 

пагубно відобразилося на культурі українців.  

 Сталін усіма силами намагався протистояти війні, врятувати життя 

людей, але залишився недочутим. 

Чому саме цей період важливий в історії України і як саме уряд 

посприяв розв’язанню війни та її припиненню? 

Перш ніж розглядати саме війну, я вважаю, що доречніше буде 

розглянути життя українців у міжвоєнні часи. На початку створення 

СРСР, держава прагнула об’єднати суспільство у громади, а їх 

господарство зробити спільним. Так виникла колективізація – процес 

докорінної перебудови аграрного сектору, ініційований більшовицьким 

керівництвом наприкінці 1920-х років. Колективізація передбачала 

перетворення малих індивідуальних господарств на колективні 

підприємства(колгоспи) для встановлення цілковитого контролю держави 

за сільськогосподарським виробництвом і використанням його ресурсів 

та потенціалу для індустріалізації країни. На початку це виглядало як 

добровільне дійство, але людям не подобалися умови, які ставило 

державне управління. Наприклад, вступаючи до колгоспу, кожен селянин 

передавав свої права на розпорядження виробленою продукцією голові 

правління. А через нього державні установи отримували можливість 

визначати, скільки виробленої продукції треба залишити на вдоволення 

потреб колгоспу й колгоспників, а скільки – вилучити до 

централізованого фонду.  

Щоб загнати селян у колгоспи, було вирішено знищити «куркулів» – 

найзаможніший прошарок селянства, котрий опирався з особливою силою. 
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Незаможних, які не погоджувалися йти в колгоспи, оголошували 

«підкуркульниками» і теж репресували. 

Іншим дійством під владою СРСР була індустріалізація – комплекс 

заходів, ужитих ВКП(б) у 1920-1930-х роках, що мав на меті модернізацію 

промисловості: будівництво заводів, фабрик, залізниць та інших 

індустріальних об’єктів і глибоку технічну реконструкцію наявних 

підприємств; створення великого машинного виробництва, передусім 

важкої промисловості, прискореними темпами. Саме ця течія стала 

позитивною для України, адже деякі заводи, відбудовані в ті часи, 

працюють і по нині. 

З негативного боку ж виступає колективізація та голодомор. Ці події 

були створены задля ладу держави, незважаючи на наслідки для звичайних 

людей. Саме вони дуже гарно описують шкідливий вплив держави на 

Україну. 

Проходячи далі по часовому променю історії України, неможливо не 

зупинитися на розгляді західноукраїнських земель у складі Польщі, Румунії 

та Чехословаччини.  

14 березня 1923 року Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі 

право володіти Східною Галичиною. Західноукраїнська народна 

республіка розпалася. Тоді Польща почала встановлювати свої порядки 

на території України. Але вона не була тоталітарною державою. 

Діяльність політичних партій не заборонялась, якщо вона не суперечила 

законам. Однак ліворадикальні (комуністи) і праворадикальні 

(націоналісти) політичні течії не бажали обмежувати себе рамками 

польської конституції, тож діяли в підпіллі. Легально обстоювали 

інтереси українців націонал-демократи. 

Так як підтримки з боку держави України не було, а Польща навпаки 

хотіла, так мовити, полізувати українців, утворилося Українське націонал-

демократичне об’єднання(УНДО) – угрупування політичних партій. 

Складалося воно з галичан та волинян, а головою став Д. Левицький. Від 

1925 до 1939 року УНДО було провідною політичною силою українців у 

Польській державі. Це надало українцям упевненості, тому згодом 

почалися повстання. Польський уряд натомість влаштував пацифікацію – 

офіційна назва репресій щодо населення Західної України. 

Скориставшись політичним хаосом, Румунія захопила великі 

території,з-поміж яких опинилася Буковина. На її землях закривалися 

українські школи і культурно-освітні установи. Зі 168 шкіл, які діяли на 

Буковині, не залишилося жодної суто української школи. Назви населених 

пунктів також румунізували 

Інші землі відійшли до Чехословаччини. Становище карпатоукраїнців 

було кращим, ніж становище українців у Радянському Союзі, Польщі або 

Румунії. Політичне життя в Закарпатті, попри економічну і культурну 

відсталість, було надзвичайно насиченим. На регулярних виборах місця до 
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чехословацького парламенту виборювало до 30 партій. Впливовою 

політичною силою були українофіли, які гуртувалися в Українському 

національному об’єднанні(УНО). 

Наприкінці 1930-х років різко зросла небезпека війни в Європі. 

Нацистська Німеччина раніше від інших держав підготувалася до 

воєнних дій, натомість Франція та Велика Британія відставали. Йосип 

Сталін готовий був вести переговори про наступальний союз з обома 

коаліціями держав. Він вичікував, зважуючи, який варіант надасть йому 

найбільші переваги. Так у серпні 1939 року в Москві народний комісар 

закордонних справ СРСР В’ячеслав Молотов та міністр закордонних 

справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп підписали Договір про ненапад 

терміном на 10 років із секретним додатковим протоколом – пактом 

Ріббентропа – Молотова. Його безпосереднім наслідком став напад 

Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року. Так розпочалась Друга 

світова війна. Пізніше на 17 днів СРСР вторглося на територію Західної 

України.  

Червона армія прийшла в Західну Україну, Бессарабію та Північну 

Буковину з гаслами возз’єднання західноукраїнських земель з Українською 

Радянською Соціалістичною Республікою у складі СРСР. Радянська 

пропаганда наголошувала, що віднині українці – колишні громадяни 

Польщі та Румунії – користуватимуться всіма національними правами в 

єдиній радянський Україні. 

У липні 1940 року Гітлер видав дерективу Генеральному штабу 

Вермахту розробити план «Барбаросса», який передбачав розгром СРСР за 

чотири-шість тижнів. 22 червня 1941 року німецькі війська перетнули 

кордом СРСР. Гітлер буквально «заштовхнув» Сталіна в коаліцію держав, 

яка з ним воювала і завдяки перевазі в ресурсах мала всі шанси на 

перемогу. З моменту нападу Німеччини на СРСР радянсько-німецька війна 

стала найголовнішою частиною Другої світової війни. Велика Британія і 

США об’єднали свої воєнні зусилля з СРСР у боротьбі проти спільного 

агресора, а Німеччина офіційно стала зрадником.  

Так як війська Червоної армії не були готові до нападу з боку союзника, 

Німеччина досить швидко окупувала великі території СРСР. За три тижні 

боїв Червона армія втратила 850 тисяч бійців, близько 3,5 тисяч літаків і 

понад 6 тисяч танків. Німеччина націлилась на три основні центри 

окупування СРСР: Ленінград, Москву та Україну. Червона армія зазнала 

поразок на початковому етапі. Це насамперед будо спричинено 

тоталітарним характером влади, що поставив у залежність від волі однієї 

людини та її найближчого оточення життя мільйонів людей. Жорстка 

централізація й атмосфера страху в країні нищили ініціативу, гальмували 

розв’язання потрібних завдань, зокрема на полі бою. Прорахунки 

радянського керівництва в оцінці воєнно-політичної ситуації, переоцінка 

значення радянсько-німецьких договорів 1939 року, ігнорування даних 
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розвідки про дату наступу німецьких військ, відсутність чіткого плану в 

разі масштабних дій – зупиняли процес. 

29 червня РНК СРСР і ЦК ВКП(б) направили партійно-радянським 

організаціям дерективу, яка вимагала швидкої перебудови життя під гаслом 

«Все для фронту, все для перемоги. Виконавчим органам надавалося право 

здійснювати переведення робітників на іншу роботу без їхньої згоди. До 

роботи залучалися пенсіонери, жінки, діти. У липні 1941 року Сталін 

вдався до ще суворіших заходів, видавши наказ, відомий як «Ні кроку 

назад!».Наголос у ньому робився на репресивних заходах проти бійців і 

командирів. Наказ зобов’язував штрафні роти і батальйони, 

загороджувальні загони у разі відступу розстрілювати на місці «панікерів і 

боягузів».  

Ці заходи часом призводили до безглуздої загибелі цілих підрозділів, 

частин і з’єднань, бо командири не мали права відводити їх без дозволу з 

метою маневру, перегрупування тощо. Невідомо також, скільки людей було 

знищено загороджувальними загонами. Ці втрати списували як військові, 

тобто на німців.  

З вище наведених фактів з історії України за часи СРСР чітко 

простежується межа між позитивним і негативним впливом державного 

управління на розвиток і становище Радянської України. Сталін ніби і 

робить деякі справи задля народу, але в них вбачається корись для нього, 

і навпаки. Наприклад, гаслом СРСР ще до початку Другої світової війни 

був «Об’єднуйтесь!». Це ніби повинно згуртувати народ, що працює на 

державу і знищити різнопрошарове населення, зробити всіх рівними. Але 

в цьому можна і побачити корись державі, адже більшість товарів 

надходило їй.  

За часи СРСР в Україні зросла промислова діяльність, яка і надалі 

працює в сучасній Україні. І це не мало важливо, адже це послугувало 

розвитком держави в одній із галузей.  

Беручи до уваги саму війну, то Сталін не думав про людей, лише про 

перемогу. Але з іншого боку, говорячи за перемогу, він мав на увазі 

рятування життя громадян в подальшому. 

Ці події запам’яталися великими втратами, жахливими битвами, 

зрадами і довгоочікуваною перемогою. Вона є важливою, бо за ті часи було 

зроблено багато дій і створено безліч неочікуваних поворотів. Також це є 

прекрасним прикладом прояву впливу уряду на подальшу історію і 

розвиток своєї країни. 

 

 
Література 
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Маловисківська загальноосвітня школа  

№ 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області, 

Маловисківська ОТГ, м. Мала Виска 

Науковий керівник: 

Бакалінська Олена Володимирівна 

 

 

ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ХХ СТОЛІТТІ:  

ОСНОВНІ ХВИЛІ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 

Впродовж історії людства, міграція завжди була та залишається не 

лише цікавим явищем, вона також є і серйозним чинником розвитку як 

окремого народу так і всього людства в цілому. Не є винятком в цих 

процесах і міграція українського населення, яке набуло особливого 

масштабу в 20 столітті. 

Але перед тим як розмірковувати про трудову еміграцію українців, 

потрібно дослідити значення окремих термінів з цього питання. Тому 

розпочати хотілося б з роздумів про те, що таке взагалі міграція, та чому це 

питання актуальне зараз. 

Міграція — це великі механічні переміщення людей на інші території з 

метою постійного проживання на нових землях. У міграції є декілька видів, 

так наприклад виокремлюють внутрішню міграцію, тобто коли люди 

мігрують по території своєї країни не покидаючи її межі, і зовнішню 

міграцію, коли люди виїжджають саме до інших країн, покидаючи рідну 

землю. Звісно також є і різні види мігрантів: легальні, нелегальні, 

напівлегальні і так далі, але зараз ми будемо говорити про міграцію як про 

явище в цілому. 

Та чому нам взагалі потрібно обговорювати це запитання? 

Тому що ми з вами живемо в час дуже активних демографічних змін, 

коли величезна маса українців цілими сім’ями покидають Україну. Те що 

відбувалося в 20 столітті на території нашою країні, має дуже багато схожого 

з тим що відбувається зараз в сучасній Україні. Звертаючи увагу на схожість 

проблем минулого століття та сьогодення, ми спробуємо зрозуміти тих хто 

переїжджає до інших країн покидаючи свою рідну, та більш детальніше 

розглянути таке актуальне нині питання. 

Переміщення в Україні 20 століття поділялися на окремі хвилі, і не 

дарма історики обрали саме таке порівняння. Але я б скоріш порівняв такі 

переміщення з свого роду цунамі, яке через тиск зовнішніх чинників 

набувало ще більшого впливу на силу міграції. Під такими чинниками я маю 

на увазі, наприклад : кризи, війни, чи масовий голод. 
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Для початку нам потрібно знати, що таких масових міграційних хвиль 

на Україні 20 століття, було чотири, і всі вони мали величезне значення як для 

України, так і для країн, куди наші земляки мігрували. 

Перша хвиля, звісно, розпочалася не в 20 столітті, але оминути її в 

своєму роздумі я просто не можу. А не можу тому, що ця хвиля, яка 

виникла приблизно в 1880 роках, спричинила масовий переїзд, на той час 

доволі великої кількості українців з різних частин України до інших держав. 

Так, з 1880 і до початку Першої світової війни, до країн Південної Америки 

та Європи переїхало на постійне проживання близько 302 тисяч українців. До 

речі,цікаво що держави,навіть, боролися за те, щоб українці переселялися 

саме до них, а не до сусідів. Наприклад, Канада посилала своїх спеціальних 

агентів, які вербували українців переїжджати саме в Канаду, а за кожного 

завербованого українця, агент отримував приємну оплату, втім не все було 

так добре як вони обіцяли, про що ми також поговоримо далі. 

На той час, через відсутність такого швидкого та доступного 

транспорту як нині, простому українцю було дуже важко дістатися до іншої 

країни, навіть міграція на південну Україну була величезним 

випробуванням, що вже казати про міграцію цілої сім’ї наприклад, до 

Америки чи Канади. Але столипінські реформи змусили навіть самого 

консервативного українця замислитися про переїзд до іншої країни. Ці 

реформи не дали українському селянству жодних шансів на нормальне 

життя з перспективою розвитку. 

З Галичини та Закарпаття українці емігрували до США, Канади, 

Бразилії. Зацікавлені у дешевій робочій силі для розвитку сільського 

господарства і промисловості, уряди цих країн заохочували масове 

переселення за кордон, як говорилося раніше, присилаючи своїх агентів, які 

обіцяли для своїх клієнтів величезні золоті гори та прекрасне життя. 

На той час українці навіть не могли собі уявити наскільки картина 

«американського добробуту» не відповідає дійсності, та тому що насправді 

чекало їх закордоном. Вони вбачали в еміграції один з небагатьох шляхів для 

поліпшення свого становища.  

І тому українці, які мали дуже сумнівний вибір — залишитися на 

Україні та виживати, чи спробувати щось нове, ризикнути та можливо в них 

все вдасться виїхавши до іншої країни — нажаль більшість обирали виїзд. 

Звісно, не всі українці мали бажання виїхати за кордон, але під впливом 

казочок від агентів, під впливом сім’ї яку потрібно кормити, та під впливом 

інших тяжких проблем — діяльні, та сповнені надії українці робили вибір в 

сторону ризику. Щоправда вже в перші роки після активного переїзду 

закордон, листи які звідти присилали до своїх рідних, мали далеко не 

позитивний вміст. 

Наприклад, популярна на той час газета «Карпатъ», неодноразово 

повідомляла про нечесних агентів, та про бідних селян-жертв, які 

послухалися на перший погляд доброзичних агентів через що були змушені 
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тяжко працювати за кордоном. Але на такі гучні обвинувачення від газет, 

мало хто звертав увагу та продовжував слухати агентів, яких цікавили лише 

гроші. 

І саме це так манило українців за кордон. Через те що у кількох 

процентів з усієї кількості мігрантів вдалося там добре облаштуватися, 

отримати свій наділ, та досягти певної стабільності, саме через це кількість 

мігрантів набула таких величезних розмірів. Лише одиниці змогли на 

необхідному рівні освоїти мову, знайти нормальну роботу, яка б не відбирала 

всі їхні сили, та знайти нормальне житло щоб залишитися там на постійне 

проживання. Тому більшість проробивши на тяжкій роботі рік чи два, 

зазвичай поверталися ні з чим. 

Друга хвиля української еміграції до США та Канади припала на 

міжвоєнний період і суттєво відрізнялася від довоєнної. По-перше, різко 

зменшилась кількість мігрантів, близько 15 тисяч осіб, що було пов’язано з 

періодом Великої депресії у США, а також вжиттям американським урядом 

заходів з обмеження імміграції. По-друге, серед українців з’явились перші 

політичні іммігранти, які тікали від радянізації та намагалися підтримувати 

антирадянську опозицію із-за кордону. По-третє, непотрібно також забувати 

про саму очевидну причину міграції — голод. За міжвоєнний період можна 

виокремити голод 1922-1923 років, та особливо 1932-1833 років, який 

змушував українців просто тікати, та полишати свої домівки у пошуках 

кращого майбутнього. 

Третя хвиля міграції прибула до США протягом 1947–1951 років, серед 

них – біженці, переселенці і лише невеликий відсоток трудових мігрантів. Ці 

часто добре освічені українці, покинули свою батьківщину під час війни і 

розглядали США чи Канаду як тимчасову країну проживання, хоча більшість 

з них вже ніколи не повернулася жити в Україну. Також серед іммігрантів 

значну частку становили особи, які після Другої світової війни перебували у 

таборах для біженців та військовополонених. 

Остання, четверта, велика хвиля міграції українців до інших держав, 

була досить недавно, тому майже всі хто буде читати це есе, легко можуть 

знайти підтвердження моїм словам якщо згадають події 90-хх років, та всі ті 

важкі випробування які спали на долю українського народу того часу. Так, 

Україну різко захлиснула величезна затяжна криза, під час якої активно 

розвивалися такі негативні фактори як: бандитизм, величезне безробіття та у 

окремих випадках навіть голод. Як говорить статистика за 2001 рік, близько 

27% всіх українців які залишилися на рідній землі були на рівні бідності. Це 

означає що кожен четвертий не міг забезпечити свої мінімальні потреби, 

необхідні для банального фізичного існування. Так, державна нестабільність, 

масове безробіття, мала оплата праці, низький соціальний рівень, та безліч 

інших чинників — спричинили велику бідність українського населення. 

Зрозуміло що через це величезна кількість українців не змогла витримати 

тяжкі роки, та почала виїжджати до інших країн на заробітки. 
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Висновки 

Таким чином, всі ті масові хвилі міграцій були в основному змушеними 

діями, а не звичайною забаганкою. Люди шукали кращого життя, свободи, 

або простого виживання. Про трудову еміграцію також неодноразово говорив 

навіть сам Іван Франко, якого ми всі добре знаємо як великого поета, 

письменника та мислителя, який завжди турбувався громадськими 

питаннями. 

Але мало хто знає що саме він був одним із найбільших дослідників 

української еміграції, тому що був неабияк стурбований ситуацію на 

тогочасній Україні. Навіть на той час, цей «мудрий каменяр», сказав дуже 

багато актуальних на наш час думок з приводу еміграції. Я хочу висловити 

свою позицію стосовно трудової еміграції українців та безлічі суперечок на 

цю тему, тими ж міркуваннями що і Франко. 

Він не одноразово наголошував що саме поліпшення економічних 

відносин держави, є реальним ключем до врегулювання процесу еміграції. 

Франко передбачав в своїй концепції допомогу емігрантам з боку держави 

всіма можливими способами, щоб емігранти відчули опіку держави, 

громадянами якої себе називають, навіть на інших територіях. Хоча для цього 

не потрібно багато ресурсів, це б значно вплинуло на мігрантів і вони б 

задумались про повернення додому. 

Але є ще один шлях зупинити масову міграцію, більш дієвий шлях. 

Якщо країна буде по справжньому піклуватися про своїх громадян, а не 

показово, якщо вона буде займатися активним економічним розвитком 

підприємств та буде боротися з нагальними проблемами які турбують 

населення — тоді жителі країни взагалі не будуть навіть думати про 

еміграцію. Тому що хто б що не казав, як би не звинувачували в зраді всіх тих 

хто виїжджає на заробітки, лише держава може зупинити масову міграцію та 

масову втрату робочих кадрів. Лише держава і лише одним шляхом — 

активний економічний розвиток та турбота про кожен клас свого населення. 

А як ми всі пам’ятаємо — Україна починається з кожного з нас окремо, тому 

лише ми обираємо майбутнє своєї країни, і лише ми можемо зробити так — 

щоб мігрували до нас, а не ми кудись. 

«Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з 

нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути». 
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ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ХХ СТОЛІТТІ:  

ОСНОВНІ ХВИЛІ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 

Еміграція… Це трагедія життя для українців у ХХ столітті. На мою 

думку еміграція є однією з найболючіших і найактуальніших проблем 

України. Зрозуміло, що емігрувати за межі рідної країни змушені люди, що з 

різних причин не можуть повноцінно жити на її теренах. 

Як правило це причини:  

 Економічні (тобто бажання покращити рівень свого життя, 

забезпечити особистий добробут, а відповідно і гідне існування)  

 Ідеологічні (неможливість жити в країні, політичні, соціальні або 

моральні закони якої суперечать особистим інтересам громадянина)  

Українці змушені були назавжди виїжджати за кордон за різних часів з 

різних причин. 

Однак еміграція ніколи не була для них порятунком. Виїзд до чужої 

країни з чужою культурою і мовою є швидше трагедією для українців, які 

споконвіку славилися своєю прив’язаністю до рідної землі, рідної віри, рідної 

домівки. 

Трудова еміграція почалася у 1877 році, коли перша хвиля українських 

переселенців, прибувши із Закарпаття до США. Найбільше ж українські 

селяни прагнули одержати для сільськогосподарського обробітку земельну 

ділянку – гомстед (земельна ділянка, яка надавалася з державних земельних 

фондів на пільгових умовах у США та Канаді тим, хто бажав вести 

фермерське господарство. Наприкінці XIX ст. не набагато меншою за 

кількістю була українська іммігрантська громада Канади. Переважну 

більшість становили галицькі та буковинські українці. Вони селилися на 

безлюдних місцях Західної Канади, де й одержували гомстеди. Отримавши 

власне господарство, сусіди по гомстедах будували свої житла, утворювали 

поселення з церквою, школою, поштою. Так виникли українські селища. Як і 

українці-першопоселенці у США, їхні земляки в Канаді одне з перших своїх 

селищ також назвали Україною.  

Масова еміграція західноукраїнського селянства розпочалася у 80-х pp. 

XIX ст., а найбільших розмірів досягла на початку XX ст. 

На нових місцях українські емігранти опинялись у тяжких і незвичних 

умовах. Для пристосування до нових умов економічного, соціального й 
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культурного життя потрібен був певний час. Для переважної більшості 

українців він був тяжким і тривалим. 

Перша хвиля трудової еміграції з західноукраїнських земель тривала до 

початку Першої світової війни. У цілому вона була частиною світового 

міграційного процесу, що особливо активізувався на зламі XIX–XX ст. За 

масштабами вона переважала всі наступні хвилі української еміграції. Її 

наслідком стала поява на Американському континенті значної української 

діаспори. 

Причини 

Основною причиною, яка спонукає молоду людину шукати іншу роботу 

є низький рівень оплати праці та неповна зайнятість. До того ж молодь 

виїжджаючи за кордон або до інших регіонів у пошуках тимчасового 

заробітку має більше шансів та причин й можливостей залишатися на 

постійне місце проживання.  

Серед основних причин трудової еміграції населення України можна 

виділити наступні: 

1. Високий рівень безробіття 

2. Низький рівень заробітної плати  

3. Непотрібність фаху на Батьківщині  

4. Зниження деяких галузей виробництва або значення їх скорочення  

5. Економічна нерозвиненість окремих регіонів або не повна їх 

переорієнтація на ринкову економіку  

6. Значний рівень безробіття добре ілюструє наступна діаграма. 

 

Рисунок 1 – Навантаження на одне робоче місце в Україні у ХХст, осіб 

 

По-перше, еміграція може бути вимушеною, коли на своїй землі жити 

неможливо і необхідно шукати добробуту на чужій, хоча це дуже важко. 

Протягом життя людину спіткають різні події, з якими кожен бореться по-

своєму. Переконливим доказом цього аргументу є твір Василя Стефаника 

«Камінний хрест», головний герой – Іван Дідух – вимушений переїхати до 

Канади разом зі своєю сім’єю через передчуття майбутньої кризи. 

Викликані промовами сусідів почуття болю та жалю розкривають душу 
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емігрантів. Хазяїн переконаний, що чужа країна – могила для нього й 

дружини, бо втрата Батьківщини дорівнює смерті. На мою думку, Іван 

Дідух – це узагальнений образ, у якому втілені риси й переживання 

багатьох переселенців. 

По-друге, є й такі випадки, коли людина добровільно покидає свою 

країну і виїжджає закордон на роботу, для навчання тощо. Валюта росте, тому 

заробітки у країнах Європи – це вигідно. Освіту у Польщі, Німеччині, 

Нідерландах отримувати сьогодні дуже престижно, а крім того – 

результативно, і я з цим погоджуюсь. Прикладом цього є те, що чимало 

громадян західної частини України виїжджають працювати до Польщі та 

Росії, багато спеціалістів (зокрема програмісти) країн СНД проживають та 

обіймають посади в Америці, Канаді, Китаї. Як на мене, необхідно будувати 

таку країну, аби вигідну для себе та для держави працю та якісну освіту 

можна було здобувати не залишаючи своє батьківщини. 

Наслідки 

Позитивні: 

 надходження до України додаткової іноземної валюти у формі 

грошових переказів трудових емігрантів та інвестування коштів в економіку 

через створення спільних підприємств з іноземними засновниками; 

 сприяння інтеграції України до світового ринку праці; 

 надання працеспроможному населенню можливості реалізувати свої 

здібності за кордоном, підвищити рівень кваліфікації, поліпшити матеріальне 

становище; 

 спонукання продуктивнішої діяльності українських працівників 

через створення конкуренції з закордонними фахівцями. 

 послаблення потоку безробіття на національний ринок праці, 

зниження соціальної напруженості в суспільстві. 

Негативні: 

  дає прихований вклад у зменшення населення України; 

 збільшення тиску на національний ринок праці внаслідок створення 

іноземними громадянами конкуренції місцевій робочій силі; 

 втрата Україною найконкурентоспроможнішої частини власної 

робочої сили (особливо науковців і фахівців), що призводить до уповільнення 

темпів науково-технічного прогресу; 

 втрата кваліфікації, оскільки особи з високим рівнем професійної 

підготовки здебільшого виконують за кордоном малокваліфіковану роботу; 

 трудова міграція, як масове явище, не сприяє наповненню пенсійного 

і соціального фондів через відсутність відрахувань від заробітної плати 

заробітчан; 

 виникнення політичних та економічних претензій до України з боку 

країн-реципієнтів у зв’язку зі збільшенням нелегальної трудової міграції 

українців; 
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Висновок 

Чи обов’язково еміграція – то зрада власної Батьківщини? Я так не 

вважаю, бо людям доводиться залишати країну через ті умови, які вони не в 

змозі змінити самі. Кожен має право на гідне життя, до того ж люди 

відповідають за добробут родини, дітей. Звичайно, ми маємо прагнути до 

того, аби зробити свою країну безпечною та комфортною для життя, проте 

інколи ми просто безсилі. На сьогодні за межами України проживає близько 

п’ятнадцяти мільйонів українців. Більшість діаспори складає науково-

мистецька еліта, яка продовжує розвивати свої національні політичні, 

громадські, культурні, наукові та духовні ідеї і за головну мету своєї 

діяльності ставить повноцінне існування незалежної української держави. 

Однак неможливо творити державу за її межами. Саме тому українська влада 

повинна зробити все для того, щоб у громадян нашої країни не виникало 

потреби їхати світ за очі у пошуках кращого життя. Тема заробітків та 

еміграції залишається досить актуальною і в наш час. часто люди 

виїжджають у пошуках кращої долі за кордон, та не завжди їхні сподівання 

виправдовуються. На мою думку, потрібно робити заможною та успішною 

свою країну, а не шукати щастя в іншій. Бо рідна земля завжди допоможе, тут 

наше коріння, наші предки, наше життя… Саме про це, про те, що не можна 

відриватися від рідного коріння, бо втратиш самого себе, і намагається 

сказати В. Стефаник у своїй новелі «Камінний хрест». 

 

Може, й не дуже весело зараз на Україні, але покинути 

її – те саме, що покинути рідну матір через те, що 

вона хворіє. Не вибирають люди матір, не можна 

вибрати й Батьківщину. 

В. Симоненко  

 

 

 

Волошенюк Яна Віталіївна 

Мукачівський ліцей № 11,  

Закарпатська область, м. Мукачево  

Науковий керівник: 

Янко Олександра Володимирівна  

 

ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ХХ СТОЛІТТІ:  

ОСНОВНІ ХВИЛІ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 

Трудова міграція в Україні залишається однією з найактуальніших тем. 

Це явище не нове, усім відомо, що міграція була важливою складовою в 

історії. Це сформувало сучасний світ і завжди залишається предметом різних 

дискусій, також, безперечно вплинуло на публічне управління. 



Публічне управління в історії української держави: погляд молодого покоління 

 

 

167 

На мою думку, міграція стала справжнім глобальним явищем, в якому 

задіяні всі країни. Люди тікають за кордон, залишаючи рідних, в пошуках 

кращого життя для себе і для них. 

В історії явище трудової еміграції своїм корінням сягає ще 

позаминулого століття. Тоді цей процес був започаткований жителями 

Галичини, Північної Буковини та Закарпаття, масове переселення 

українських заробітчан – в кінці ХІХ на початку ХХ ст. – в історію  

увійшло під назвою «перша хвиля української еміграції». Безробіття, 

безземелля та інші економічні негаразди стали основними причинами 

еміграції. 

Іван Франко, досліджуючи явище української еміграції, у своїх працях 

зазначав, що переселення українських селян спричинили не тільки загальні 

злидні, але й пропаганда еміграційних агентств, які обіцяли за рубежем 

райське життя. Невловимі й невідомі агенти пускали всілякі привабливі 

чутки. Так, одна з чуток зводилася до того, що архікнязь Рудольф засновує 

окрему державу в Америці, а для її освоєння він закликає українське 

населення. Кожна сім’я, згідно з розповсюдженою версією, має одержати  

12 моргів врожайної землі. 

Саме на цьому прикладі, ми можемо бачити характер відносин між 

владою та суспільством. Збільшення ціни на землю в Галичині не було 

органічним наслідком збільшення ренти, цей фактор відібрав надію у селян 

придбати коли-небудь власне господарство. 

Поміщики та мандрівні комісіонери закордонних мануфактур були 

зацікавлені в еміграції українських селян, бо могли прибирати до своїх рук 

селянські землі і майно. Селяни, в свою чергу, легко піддавалися різним 

закордонним принадам, тому що місцеві економічні відносини були для них 

занадто обтяжливі. І хоч їхній клопіт був відомий австрійській владі, але вона 

не захищала селянські інтереси.  

Виїзд за межі України в пошуках землі та роботи, проходив у двох 

напрямках — на Далекий Схід Росії, Північний Кавказ та на захід, тобто у 

Північну та Південну Америку. Приблизно 1,6 млн. українців виїхали на 

Тихоокеанське узбережжя наприкінці XIX – на початку XX століття. Якщо 

західні українці прямували, головним чином на захід у Америку, то жителі 

Наддніпрянщини переселялися на Схід у межах Росії. 

Події першої хвилі української еміграції описані у новелі «Камінний 

хрест» В. Стефаника. В основу твору покладено реальний факт: Штефан 

Дідух, у творі Іван, односелець Стефаника, емігруючи до Канади,  

ставить на своїй нивці кам’яний хрест, який, до речі, і донині стоїть у 

Русові. 

Саме у трагедії героя твору по краплі зібрано горе тисяч емігрантів, 

долею яких переймався письменник. Не раз проводжаючи на Краківському 

вокзалі земляків у далеку Америку, він постійно бачив спечені губи, опухлі 

від плачу очі, чув захриплі від стогону голоси. 
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Перша хвиля трудової еміграції тривала аж до початку Першої світової 

війни. На зламі XIX–XX століть особливо активізувався світовий міграційний 

процес і вона була його частиною. За масштабами перша хвиля української 

еміграції переважала всі наступні. Її наслідком стала поява значної 

української діаспори на Американському континенті. 

Між Першою та Другою світовими війнами відбулася друга хвиля 

еміграції. Зумовили її виникнення не тільки економічні, а й соціально-

політичні чинники. Основними переселенцями ставали переважно ті, хто був 

не згодний з політикою, яка встановилась після війни, або ті, хто виступали 

проти радянської влади. Також в еміграції опинилися великі і середні 

землевласники, керівники та громадяни Української Народної Республіки, 

власники промислових підприємств, торговці, службовці, священики, люди 

вільних професій. Деякі з них виїздила до Канади, США та Південної 

Америки, але більшість осідала в країнах Західної Європи — Австрії, 

Німеччині, Чехословаччині, Польщі.  

Друга хвиля еміграції, на відміну від першої, відзначилася 

інтелектуальними можливостями, так як у її складі виявилися відомі 

українські письменники, публіцисти, наукові та культурно-освітні діячі.  

Третя хвиля еміграції, так звана «політична», відбувалася в період кінця 

Другої світової війни і до 80-х років. Основні її представники були ті, хто 

виступав за антирадянську політику, військовополонені та люди, яких 

вивезли до Німеччини на примусові роботи, що з різних причин не змогли 

повернутися на Батьківщину. 

Учасниками політичної української еміграції ставали в основному 

освічені та свідомі люди. В багатьох мемуарах та свідченнях описано їх 

перебування у таборах та пошуки пристанища у новому світі.  

О. Субтельний у своїй книзі «Україна. Історія» так характеризує 

соціальний склад повоєнної еміграції: “Серед українських «переміщених 

осіб» були різні люди. Меншість складали ті, хто став вигнанцем через свої 

політичні переконання. Це були переважно представники інтелігенції, що 

негативно ставились до радянського режиму і втекли на Захід перед 

поверненням Червоної армії. Більшість «переміщених осіб» становили 

робітники, примусово вивезені до Німеччини. Відмовившись від репатріації, 

вони ставали вигнанцями” 

Аналізуючи соціальний склад української еміграції 1945—1947 років, 

можна виділити найхарактерніші риси:  

По-перше, українська еміграція, продемонструвала перед світом 

рішучий протест проти радянської системи і переконалася в антигуманній 

суті радянського режиму.  

По- друге, вона продовжувала боротьбу проти тоталітаризму в СРСР, 

перш за все в УРСР.  

Отже, для цієї еміграції причини були дуже серйозними, а її склад був 

різноманітним, демографічними, за соціальними, політичними чинниками. А 
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наслідком стала втрата для держави висококваліфікованих спеціалістів різних 

професій. 

Наступною була четверта хвиля, що відбувалася у 1990-х роках з 

часів незалежної України, її називають «заробітчанська». Загалом за 

межами України проживало близько 16 млн українців станом на грудень 

1994 р. 

У висновку хочу відмітити, що всі трудові міграції є наслідком 

неправильної політики і байдужості влади до долі українського народу. Адже 

в часи економічної нестабільності можна було діяти на благо людям, а не 

посилювати заходи ренти і здійснювати пригнічувану політику, тим самим 

підштовхувати селян до вимушеної еміграції. Але це спричинило виникнення 

селянського патріотизму. Селянина-заробітчанина Батьківщина приковує 

ланцюгами до темного кута. Він здатний любити свій рідний край, але прагне 

мати «принаймні мінімальну суму щастя, радощів, здійснених надій, 

упевненість у завтрашньому дні». 

Також, хочу зазначити, що саме трудова еміграція ХХ століття 

показала людям важливість правильного формування публічного 

управління задля комплексного соціально-економічного та культурного 

розвитку держави. Так як економічна стабільність в країні гарантує 

добробут її громадян. 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА  

В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Августин Волошин зробив вагомий внесок для розвитку Закарпаття. 

Професійна діяльність Августина Волошина супроводжувалася розвитком 

суспільно-політичного, культурного та наукового життя Закарпатського краю. 

Дослідник Микола Вегеш робить загальний аналіз особистих здібностей 

Августина Волошина, які вплинули на політичне становище в Карпатській 

Україні. «Приклад Августина Волошина- це приклад людини високого 

професіоналізму, відданості ідеалам суспільної духовності, патріотизму»1. 

 Варто вказати про процеси, які відбувалися на території Карпатської 

України, коли прем’єр-міністром було обрано Августина Волошина. 

Августин Волошин очолив другий автономний уряд. Свої спогади про цю 

історичну подію, записав очевидець та «найближчий дорадник «Батька 

Волошина»»2 Василь Гренджа-Донський. Український інститут національної 

пам’яті опублікував статтю про Карпатську Україну, де зображено 

структурозований виклад інформації про діяльність Підкарпатської Русі. «За 

короткий час свого існування уряд Волошина намагався вирішити ряд 

важливих соціально-економічних і культурних питань. Почалося й 

формування збройних сил Карпатської України- «Карпатської Січі»3. 

Додаткові факти, які допомагають науковцям вивчити провідну роль 

Августина Волошина окреслено у мемуарах, котрі були опубліковані В. 

Гренджі-Донського та увійшли під назвою «Щастя і горе Карпатської 

України: щоденник», автор приділив цілий розділ «З великих днів 

Карпатської України», де викладено боротьбу закарпатських русинів на чолі з 

Августином Волошином. «Описано події з 7 жовтня 1938 р., коли політичні 

сили краю вибороли автономні права до 15 березня 1939 р., коли закінчилося 

останнє засідання Сойму Карпатської України, на якому була проголошена 

незалежна держава і обрано президентом Августина Волошина»4.  

                              
1 Вегеш М., Токар М., Басараб М. Карпатська Україна в контексті українського державотворення: 

навч. посібник./ М. Вегеш, М. Токар, М. Басараб.  – Ужгород: КАРПАТИ, 2008. – с. 144 
2 Гренджа-Донський В. С. Щастя і горе Карпатської України: щоденник: Мої спогади /  

В. С. Гренджа-Донський. –Ужгород: Закарпаття, 2002. – с. 13 
3 Карпатська Україна. //  Український інститут національної памяті. –Опубліковано 25.06.2015. – 

URL: https://old.uinp.gov.ua/publication/karpatska-ukraina 
4 Вегеш, Микола Миколайович. Карпатська Україна. Документи і факти : [монографія] / Микола 

Вегеш. – Ужгород: Карпати, 2004. –  с. 15 

https://old.uinp.gov.ua/publication/karpatska-ukraina
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Монографія Миколи Вегеша «Карпатська Україна. Документи і факти» 

зазначає, що висока фаховість Августина Волошина забезпечує «другу після 

визвольних змагань 1918-1920 рр., спробу заявити перед цілим світом, що 

українська нація живе і готова до державного життя»1. Через те, що творіння 

власного буття української нації на Закарпатті привернули увагу світової 

громадськості.  

У навчальному посібнику Миколи Вегеша, Маріана Токар, Михайла 

Басараба «Карпатська Україна в контексті українського державотворення» 

додано звернення Августина Волошина до всього тогочасного українського 

народу. «До всіх українців по цілому світі! До всіх українських партій, 

організацій, груп, товариств в Галиччині, Буковині, Бессарабії 

Наддніпрянській Україні, Канаді, Сполучених Державах Америки і взагалі до 

українців, де б вони не проживали. Ми віримо, що великий 50–мільйоновий 

український народ підійме й надалі своє велике слово і не допустить, щоб 

наші віковічні вороги, накладали на нас пута, знов садили нас в тюрми»2. 

Дане звернення було підтримане у Львові, Станіславі, Коломиї. 

Враховуючи важелі впливу, Августин Волошин для стабілізації 

суспільно-політичного становища на Закарпатті. Вважає, що доцільно 

припинити на деякий час існування політичних партій. Єдиним правильним 

буде рішення про діяльність однієї партії. Центральною політичною 

структурою стала Перша Руська (Українська) Центральна Народна Рада. Ці 

заходи здійснювалися для ліквідування анархічного чинника, що був 

присутній у політичних партіях, що функціонували в межах Закарпаття.  

Ще одним випробуванням для Підкарпатської Русі та політичної 

діяльності Августина Волошина з’являється політичне рішення, котре було 

винесене Віденським арбітражом, що відбувся 2 листопада 1938 року. За 

підсумками якого відбулася втрата українських земель – «Ужгорода, 

Мукачева і Берегова, котрі були прилучені до Угорщини, столицю автономної 

держави довелося перевести в Хуст»3. Наступного дня Августин Волошин 

оголосив звернення до всіх громадян Карпатської України. У маніфесті 

значна увага приділялася етнічним територіям Карпатської України та 

встановлення її, як самостійної держави. «Відірвання споконвічних наших 

городів Ужгороду й Мукачева від Карпатської України — це зранення нашої 

Батьківщини. Але в цій важкій хвилині пам’ятаймо те, що коштом тієї нашої 

рани здобуто українську державну самостійність»4. 

Прем’єр-міністр Другого Автономного уряду Августин Волошин 

розпочинає реорганізацію уряду Карпатської України, який після рішень 

Віденського арбітражу змушений був перебратися до Хусту, складався з 

                              
1 Там само. –  с. 427 
2 Вегеш М., Токар М., Басараб М. Карпатська Україна в контексті українського державотворення: 

навч. посібник. –Ужгород : КАРПАТИ, 2008 –с. 60 
3Литвин В. Історія України/ В. Литвин.3-тє допр. та доп. вид. –Київ: Наукова думка, 2009. – с. 544  
4 Маніфест уряду Карпатської України до всіх громадян Карпатської України.//Ізборник. – 

Опубліковано 12.04.2009. – URL: http://litopys.org.ua/volosh/volosh40.htm 

http://litopys.org.ua/volosh/volosh40.htm
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чотирьох міністерств: внутрішніх справ, шкільництва, справедливості (юстиції) 

і комунікацій. Кожне окреме міністерство мало декілька ресортів (відділів). 

Міністерство юстиції очолив А.Дутка, шкільництва – Августин Штефан, 

комунікацій – Юліан Ревай (паралельно виконував обов’язки міністра 

внутрішніх справ). Останнє відомство мало вісім ресортів: господарство, 

залізниці, пошта, телефон, телеграф, охорона здоров’я, торгівля і промисли, 

громадські роботи, соціальна опіка. Особистими секретарями Августина 

Волошина були призначені Степан Росоха та Іван Рогач1. 

«Батько Карпатської України» затверджує, проте, що 24 січня 1939 року 

відбудеться проведення установчих зборів до партії УНО. Першочерговими 

питаннями було обрання керівника партії та представників, які до неї увійшли. 

«Головував на зібранні прем’єр-міністр і голова Української Центральної 

Народної Ради Августин Волошин, який виголосив промову»2. Діячі УНО, котрі 

взаємодіяли з Августином Волошином прагнули творити національно – 

українське суспільство. Основні гасла, які застосовували при цьому, Україна- 

понад усе. «УНО найближче з усіхдо цього часу існуючих партій в краї 

підійшло до реалізації державотворчих ідей»3. 

Професіоналізм, як політика проявляється, коли Августин Волошин зі 

своїм урядом призначив вибори послів до Сойму Карпатської України. 

Перший український парламент, який буде здійснювати законодавчу владу. 

Дата проведення виборів запланована на 12 лютого 1939 року. Результати 

виборів, надали підтримку реалізації національної державності. «На кожних 

20, 000 мешканців вибрано одного посла, отже вибрано 32 –ох послів, цих 

законних репрезентантів волі народу»4. Американсько-канадський науковець 

Павло-Роберт Магочій, що представляє зарубіжну історіографію. У 

фундаментальній монографії «Формування національної свідомості: 

Підкарпатська Русь (1848- 1948)» автором якої він виступає. «Високо оцінив 

результати виборів до Сойму Карпатської України»5.  

Передусім слід наголосити на тому, що Микола Вегеш, Маріан Токар та 

Михайло Басараб поширюють у власній публікації звернення прем’єр- 

міністра Августина Волошина до мешканців краю, ще напередодні виборів 

до Сойму Карпатської України. «Тепер, коли мільйони й мільйони наших 

братів та інших народів примушені жити під чужим пануванням, Боже 

провидіння позволило нам, що б ми, найменша частинка великого 

українського народу, на своїй прадідній землі самі собою управляли»6. Нове 

                              
1 Вегеш М., Токар М., Басараб М. Карпатська Україна в контексті українського державотворення: 

навч. посібник./ М. Вегеш, М. Токар, М. Басараб.  – Ужгород: КАРПАТИ, 2008. – с. 64 
2 Там само. – с. 69 
3 Там само. – с.70 
4 Стерчо, П. Ю. Карпато-українська держава : до історії визвольної боротьби карпатських українців 

у 1919-1939 роках / Петро Стерчо. – Львів: За вільну Україну, 1994. – c. 128 
5 Вегеш, Микола Миколайович. Карпатська Україна. Документи і факти : [монографія] / Микола 

Вегеш. – Ужгород: Карпати, 2004. – с. 69 
6 Вегеш М., Токар М., Басараб М. Карпатська Україна в контексті українського державотворення: 

навч. посібник./ М. Вегеш, М. Токар, М. Басараб.  – Ужгород: КАРПАТИ, 2008. – с. 76 
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шанобливе звернення до закарпатських русинів оприлюднив Августин 

Волошин. Наголошуючи про те, що український народ, який проживає в 

Карпатській Україні «є сином великої нації святого Володимира Великого і 

Ярослава Мудрого, що були основоположниками нашої рідної культури»1.  

Вчений у галузі карпатознавства Микола Вегеш вказує, що особиста 

позиція політичного лідера Августина Волошина «мала кінцеве завершення у 

формі проголошення незалежності Карпатської України, у чому беззаперечна 

заслуга Августина Волошина»2. Засідання Сойму було призначено на 21 

березня 1939 р., але на прохання Августина Волошина він змінив дату на 15 

березня3. Було проведено шість засідань Сойму Карпатської України, які 

ухвалили постанови, що супроводжувалися офіційно проголошенням 

Карпатської України, як незалежної держави. Президентом новоствореної 

держави було обрано Августина Волошина. 

Дослідження історії виникнення та розвитку нового державного 

формування ХХ століття на теренах Закарпаття – Карпатської України 

неможливе без українського патріота Августина Волошина. Його ім’я посідає 

достойне місце серед інших героїв українського народу. Позитивною 

тенденцією, яка сьогодні простежується в історичній пам’яті про Карпатську 

Україну слід однозначно відзначити святкування пам’ятних місць 

присвячених цій визначній сторінці в історії українського державотворення. 

Наказом президента України Віктора Ющенка, який виходив у 70 –річниці 

проголошення незалежності Карпатської України оприлюднив проведення 

заходів та вшанування представників Карпатської України на державному 

рівні. Від цього часу українське суспільство не забуває героїв Карпатської 

України, куди заслужено входить Августин Волошин. Підтвердження цього є 

те, було відкрито меморіальний комплекс «Красне поле», що знаходиться на 

Верецькому перевалі. Куди кожного року приїжджають представники влади, 

місцеве населення та українське суспільство з інших регіонів нашої держави, 

щоб відвідати пам’ятні місця Підкарпатської Русі.  
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ЧИ СПРАВЕДЛИВО ВИЗНАЧАТИ НЕЕФЕКТИВНІСТЬ  

СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ЯК ОДНУ З ПРОВІДНИХ ПРИЧИН ПРОГРАШУ  

УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. 

 

Новітня історія України багата на драматичні, вкрай суперечливі події. 

Особливе місце посідає період з березня 1917 р. до березня 1921 р., 

наповнений гострою політичною боротьбою за державність. Змагання за 

незалежність в 1917–1921 рр. піднесли національну свідомість українського 

народу, зробили вагомий внесок не лише в історію України, а й в історію 

Європи та світу. 

Революція була явищем загальноукраїнським. У всіх регіонах 

розвивався національний рух, створювалися та діяли українські органи влади, 

політичні партії та громадські інституції, відроджувалася культура. Цікаво, 

що термін «Українська революція» був уведений в обіг самими учасниками 

подій. Це визначення є в працях Михайла Грушевського, Володимира 

Винниченка, Симона Петлюри, Дмитра Дорошенка та інших діячів доби. 

На превеликий жаль, для українського народу становлення 

національної державності відбувалося досить складно й упродовж тривалого 

часу. Історія України — це фактично історія національно-визвольної 

боротьби українського народу за свою державу. Ця боротьба була спрямована 

на визволення українського народу з-під іноземного панування та здобуття 

національної державної незалежності. Політика, яку проводили поневолювачі 

українських земель, переважно негативно позначалася на етнічній свідомості 

українців. Проте українці, як і інші європейські народи, формувалися 

волелюбними і завжди прагнули мати свою державу, а в часи її відсутності 

піднімалися на боротьбу за її відродження. 

Проте за роки незалежності Україна так і не змогла стати справді 

демократичною, правовою та соціальною державою. Демократія, 

верховенство права, права людини в сучасній Україні радше нагадують 

карикатуру на визнані світові стандарти. Однією з центральних проблем  

сучасної України є відсутність консолідуючої суспільство національної ідеї, 

яка існує лише тоді, коли об’єднує націю, а її складові не піддаються сумніву 

переважною більшістю суспільства. Результатом цих процесів є недовіра до 

держави загалом і, як наслідок, молоде покоління дедалі більше проймається 
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зневірою у майбутнє цієї держави і бачить лише один шлях — виїхати за 

кордон. 

Аби уникнути небезпеки втратити знову свою державу маємо 

пам’ятати, що будь-яка нація починається передусім з того, що вона 

зобов’язана досконало знати своє минуле, своє коріння та витоки. Бо «хто не 

знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього.  

Отже, який досвід маємо, гортаючи сторінки історії Української 

революції 20 ст.? Нова державна українська влада на початку минулого 

століття ґрунтувалася на незвичайному поєднанні монархічних, 

республіканських і, що особливо характерно, диктаторських засад. 

На хвилі національного піднесення у березні 1917 року була утворена 

Українська Центральна Рада (УЦР) на чолі з Михайлом Грушевським. 10 червня 

1917 року вона виголосила I Універсал, де зазначалося про необхідність 

організації автономії України. 15 червня цього ж року II Універсалом було 

створено Генеральний Секретаріат як її виконавчий орган. Увесь час його 

головою був Володимир Винниченко. Кількісний та персональний склад 

першого українського Уряду неодноразово змінювався. У початковий період 

своєї діяльності Центральній Раді, пов’язаній угодами з Тимчасовим урядом, 

небагато вдалося зробити для вирішення нагальних питань соціально-

економічного устрою в Україні. Після захоплення влади більшовиками в 

Петрограді сподівання на демократичний устрій у Росії поступово згасали.  

7 листопада 1917 року III Універсалом Української Центральної Ради 

було проголошено Українську Народну Республіку (УНР). Генеральний  

Секретаріат став органом вищої виконавчої влади в Україні. Ним були 

закладені основи внутрішньої і зовнішньої політики УНР, визначені межі 

території України, які наприкінці 1917 року визнали провідні світові держави 

та більшовицька Росія.  

Все це було яскравим свідченням того, що в Україні набирав сили 

національно-визвольний рух, ширилась своя, неадекватна російській, 

Українська демократична революція, за своїм характером і змістом як 

національна, так і соціально-економічна.  

Німецьке командування та дипломати, не задоволені Урядом, сприяли 

формуванню правої антиурядової опозиції, а 29 квітня 1918 року – 

здійсненню державного перевороту. Гетьман П. Скоропадський наділявся 

широкими прерогативами: йому належало виняткове право видавати закони, 

призначати кабінет міністрів, керувати зовнішньою політикою та військовими 

справами й бути верховним суддею країни. Але ці претензії на майже 

необмежену владу не могли приховати того факту, що влада в Україні 

практично належала німцям, а не українцям. 

Після відновлення УНР перед Директорією постали складні питання 

державного будівництва. Акт Злуки Української Народної Республіки із 

Західно-Українською Народною Республікою (ЗУНР) засвідчив волю 

українського народу до Соборності. Скликаний Директорією Трудовий 
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конгрес забезпечив широку представницьку основу української влади. У 

складі Уряду Директорії відновило свою діяльність Міністерство праці, 

основним завданням якого був захист інтересів працівників. У структурі 

міністерства було створено відділ професійних спілок і робітничих спілок 

департаменту охорони праці.  

На жаль, мирний поступ становлення молодої Української держави був 

перерваний більшовицькою агресію з боку Росії. Захисники Вітчизни 

виявили небувалий героїзм під Крутами та в інших нерівних боях, але, 

врешті-решт, українські війська залишили Київ. У цей період УНР уклала 

перший в новітній історії України міжнародний договір у Бресті. 

Дипломатичне визнання та військова допомога провідних держав світу дали 

змогу УНР відвоювати окуповані більшовиками території. Повернувшись до 

Києва, Українська Центральна Рада фактично змушена була починати все 

спочатку, але в значно гірших соціально-економічних умовах. Українська 

Народна Республіка у цій боротьбі зазнала поразки, а українські політики, що 

представляли державу, продовжили діяльність у формі еміграційних урядів.  

Однак, на мій погляд, не тільки тогочасна влада винна в тому, що 

Українська революція зазнала поразки. 

По-перше, був низький рівень національної свідомості українців і, як 

наслідок, слабка соціальна база визвольного руху. Негативно вплинула на 

суспільство тогочасна соціалістична ідеологія. Окрім цього, національну 

революцію очолила інтелігенція, що не була чисельною та не могла суттєво 

вплинути на селянство, яке було політично неосвіченим, несвідомим. Селяни 

повірили гаслам та закликам більшовиків. А от робітники, поміщики та 

підприємці взагалі не підтримали ідею Незалежної України. У період 

Української революції дуже бракувало досвічених державних діячів. 

Тогочасні лідери були прекрасними фахівцями в різних галузях науки, але 

досвіду в політиці їм дуже бракувало, вони були молодими людьми, не могли 

справлятися з армією та згуртувати її як слід. Наприклад, Симон Петлюра, що 

був Головним отаманом. Він намагався організувати опір більшовикам та 

почав призначати отаманами будь-кого, хто може командувати, має зброю, 

лояльний до Директорії та хоче боротися проти більшовиків. Це було не дуже 

розумне та виважене рішення, оскільки контролю над отаманами не було та 

кожен з них, хоч і підпорядковувався Головному, але чинив по-своєму. Діяло 

кілька сотень отаманів. Найвідоміші П. Болбочан, М. Григор’єв, Д. Терпило, 

Н. Махно.  В Україні було багато політичних партій, національних сил. 

Українська Народно-Демократична Партія, Українська Партія Соціалістів-

Федералістів, Українська Партія Соціалістів Революціонерів, Українська 

Соціал-Демократична Робітнича Партія, Українська Партія Соціалістів 

Самостійників, Комуністична Партія більшовиків України та інші 

об’єднання. Так, вони мали єдину мету – незалежна Україна, але вони не 

співпрацювали між собою, кожна партія діяла поодинці. На жаль, постійні 

суперечки й чвари між організаціями не тільки не сприяли об’єднанню 
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національно-патріотичних державотворчих сил, а навпаки, розпорошували їх 

і, таким чином, спричиняли роз’єднання Української Народної Республіки, 

що значною мірою послаблювало її здатність супротиву іноземній окупації, 

насамперед більшовицької та білогвардійської Росії.  

По-друге, несприятлива міжнародна ситуація. Україна була в скрутному 

становищі, оскільки її з усіх сторін намагалися окупувати та підкорити собі. 

Більшовицька Росія, Польща, Німеччина. Міжнародний контекст був дуже й 

дуже важливим, але він не пояснював всього. Чому ж тоді перемогли російські 

більшовики, які перебували в такій же несприятливій міжнародній ситуації, що 

й українські лідери? Більшовикам пощастило в тому, що вони захопили центр 

колишньої імперії – Центральний промисловий район, комунікаційний вузол. 

Підтримка Антанти виявилася надто слабкою і непостійною, і вона відіграла 

більшу користь для більшовиків, адже вони представляли себе як лідерів 

боротьби за національне визволення проти «чужоземних окупантів» – тобто 

імперіалістів. Питання пропаганди відіграло велику роль. Більшовики раніше 

своїх супротивників осягнули значення воєнної пропаганди в умовах 

громадянської війни. Ефективність їхньої пропаганди відзначалася розбудовою 

постійного і чисельного пропагандистського апарату, який складався з комісарів 

та агітаторів і привабливістю простоти і ясності гасел. Якщо б Антанта бажала 

бачити Україну не в складі Росії, а як самостійну незалежну державу, та надала 

б їй підтримку, то становище України на міжнародній арені було б кращим, вона 

мала б підтримку та змогла б ефективніше протистояти російському 

загарбанню, але для країн Антанти самостійна Україна була дуже незручною на 

невигідною. 

Отже, я вважаю, що визначати систему державного управління як 

провідну причину поразки Української революції несправедливо, оскільки 

було багато причин програшу. Основні причини: згубний вплив 

соціалістичної ідеології, низький рівень національної свідомості, слабкість та 

недосвіченість української еліти, відсутність єдності в українських силах, 

відсутність єдиної армії, несприятлива міжнародна ситуація. Але не можна 

сказати, що національна революція програла, ні. Вона не досягла своєї 

остаточної мети, але вона змінила суспільство України, створила Україну як 

нову націю. Так, державність України не було відновлено, але народ показав, 

що він хоче мати власну країну, жити, говорити, мислити вільно, а не під 

владою більшовицьких лідерів та за пропагандою. Під час революції українці 

показали, що вони не в одній течії з Росією. Вони окрема самостійна вільна 

нація, що має свою мову, історію та культуру. Проте було створено свою 

державу, хоч і на кілька років, але все ж таки це результат великих зусиль. 

Революція навчила нас багато чому, а саме, що не треба очікувати на 

допомогу зі сторони, тобто з іноземних країн, варто розраховувати лише на 

свій народ, для захисту держави потрібна своя міцна армія, яка в будь-який 

момент готова захищати свою Батьківщину, працювати треба разом, 

піклуючись про добробут та свободу народу. 
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ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ХХ СТОЛІТТІ:  

ОСНОВНІ ХВИЛІ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 

За приблизними оцінками, щорічне міграційне сальдо до середини 90-х 

років складало приблизно 1 млн. чоловік, тобто в приймаючі країни 

приїжджало в середньому на 1 млн. чоловік більше, ніж виїжджало. За 

прогнозами, у найближчі роки у зв’язку зі стабілізацією світової економіки 

міграційне сальдо буде скорочуватися.  

 Але це не так: уже на середину 90-х років ХХ ст. у світі налічувалося 

більше 35млн. працівників-мігрантів проти 3,2 млн. у 1960 році. Якщо 

зважати, що на кожного працівника-мігранта доводиться 3 утриманці, то 

чисельність мігруючого населення на середину 90-х років ХХ ст. 

перевищувала 100млн. осіб. Робоча сила, переміщуючись із однієї країни до 

іншої, пропонує себе як товар, здійснює міжнародну трудову міграцію. 

Міграційні потоки розвиваються хвилеподібно. Спочатку в новій країні 

закріплюються емігранти – «піонери». Потім до них приїжджають їхні родичі 

та друзі. Хвиля еміграції набирає сили, але через певний проміжок часу вона 

спадає. Потім процес повторюється, при цьому спостерігається залежність 

між міграційними хвилями й коливаннями активності. Під час кризи 

збільшується потік емігрантів, а під час економічного буму відбувається 

активна імміграція. 

Досвід світового масштабу свідчить про те, що трудова міграція 

забезпечує безперечні переваги як країнам, що приймають робочу силу, так і 

країнам, які її постачають. Разом із тим міжнародна міграція робочої сили 

породжує й гострі соціально-економічні проблеми. 

На ХХ століття припадає якраз друга, третя та половина четвертої хвилі 

еміграції в Україні. 

Перша хвиля (умовно з 1865 р. до початку Першої світової війни). У 

різних варіаціях цю хвилю називають «трудовою еміграцією». Урешті це було 

«перекачування робочої сили», де шукати кращої долі йшли переважно 

самотні чоловіки, бідні й неписьменні та молодь, яка не бажала служити в 

арміях. Вони швидко осідали на нових землях, створювали сім’ї, ставали 

громадянами тих країн, у які потрапляли, хоча все життя сумували за 

Батьківщиною. Відплив інтелектуальних сил був незначний, оскільки їх 
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представники могли забезпечити собі більш-менш безбідне життя. За 

політичними мотивами виїздили, як правило, одиниці. 

Друга хвиля еміграції українців охоплювала період між Першою і 

Другою світовими війнами у ХХ ст. і була зумовлена поєднанням соціально-

економічних та політичних причин. Емігрували в основному ті українці, які зі 

зброєю в руках боролися проти радянської влади, підтримували Центральну 

Раду, Директорію, Гетьманат. Це були великі й середні землевласники, 

торговці, службовці, священнослужителі, інтелігенція, солдати і козаки 

українських військових з’єднань. Вони виїздили до Польщі, Чехословаччини, 

Австрії, Румунії, Болгарії, Німеччини, Франції, США і Канади. 

Третя хвиля еміграції викликана головним чином політичними 

мотивами і розпочалася наприкінці Другої світової війни. Більшою мірою це 

репатріанти з англійської, американської, французької окупаційних зон. 

Найчисленнішими серед них були колишні військовополонені, яких 

сталінсько-беріївський режим вважав зрадниками. Істотну частину 

переміщених осіб становили люди, силоміць забрані на роботи до Німеччини. 

Були тут також, звичайно, і біженці, хто відверто сповідував антирадянські 

погляди. Більшість емігрантів цієї хвилі осіла в Канаді, США, Великій 

Британії, Австралії, Бразилії, Аргентині, Франції. 

Четверта хвиля — так звана «заробітчанська» — розпочалася в 1990-х 

роках. Її головна причина — економічна скрута перехідного періоду в 

Україні. Деякі дослідники наголошують на умисному створенні безробіття, 

головним чином — у Західній Україні. У результаті цього на тимчасову 

роботу в країни Європи, Америки і в Росію виїхало близько 7—8 млн. людей. 

Частина з них, імовірно, уже не повернеться в Україну. 

А тепер до висновків. Через що ж виникла еміграція? 

Незадовільні економічні умови життя працездатного населення в країні 

(низький рівень заробітної плати, безробіття, низький життєвий рівень, 

зубожіння і т. д.).  

В інших країнах порівняно більш стабільний високий рівень заробітної 

плати, порівняно вищий технічний рівень умов праці, тому українська молодь 

більш тягнеться до новинок; соціальні умови для більш повної реалізації 

своїх можливостей у країнах імміграції; природні катаклізми в країнах 

еміграції і вищий рівень охорони навколишнього середовища, а також різні 

політичні, військові, релігійні, національні та культурні причини. 

 Які ж маємо наслідки? Почнемо з позитивних: надходження до 

України додаткової іноземної валюти у формі грошових переказів трудових 

емігрантів та інвестування коштів в економіку через створення спільних 

підприємств із іноземними засновниками (за даними НБУ в 2019 році трудові 

мігранти переказали в Україну $12 млрд.); сприяння інтеграції України до 

світового ринку праці; надання працеспроможному населенню можливості 

реалізувати свої здібності за кордоном, підвищити рівень кваліфікації, 

поліпшити матеріальне становище; спонукання продуктивнішої діяльності 
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українських працівників через створення конкуренції з закордонними 

фахівцями; послаблення потоку безробіття на національний ринок праці, 

зниження соціальної напруженості в суспільстві. 

На цьому позитивні сторони закінчились, тепер негативні: дає 

прихований вклад у зменшення населення України; збільшення тиску на 

національний ринок праці внаслідок створення іноземними громадянами 

конкуренції місцевій робочій силі; втрата Україною 

найконкурентноспроможнішої частини власних робочих сил (особливо 

науковців і фахівців), що призводить до уповільнення темпів науково-

технічного прогресу; втрата кваліфікації, оскільки особи з високим рівнем 

професійної підготовки здебільшого виконують за кордоном малокваліфіковану 

роботу; вкладання державою коштів у підготовку фахівців для потреб власної 

економіки (затрати на навчання на всіх освітніх рівнях), які, в результаті, 

створюють додану вартість за межами країни; трудова міграція, як масове 

явище, не сприяє наповненню пенсійного і соціального фондів через відсутність 

відрахувань від заробітної плати заробітчан; втрата Україною іноземної валюти, 

що вивозиться іммігрантами як власні заощадження; лише 3,6 % заробітчан 

організовують власну справу; відтік грошей, зароблених українськими 

мігрантами, із українських банків у західні внаслідок неспокою; дискримінація 

та експлуатація наших громадян місцевими роботодавцями; виникнення 

політичних та економічних претензій до України з боку країн-реципієнтів у 

зв’язку зі збільшенням нелегальної трудової міграції українців; зростання 

злочинності та соціальної напруженості в суспільстві через міжнаціональні 

конфлікти, погіршення сімейних стосунків через довготривалу відсутність 

членів родин: виникає нестача батьківської уваги, деформуються родинні 

цінності, виховується легковажне ставлення до життя, хоча на сьогоднішній 

день не ведеться жодної статистики щодо кількості дітей, чиї батьки виїхали на 

заробітки; проблема реадаптації робітників, які повертаються після роботи за 

кордоном і відвикли від місцевих умов праці та життя. 

Чесно кажучи, негативних сторін набагато більше ніж позитивних, 

еміграція призводить до того, що спустошує не тільки український бюджет, а 

й руйнує українські сім’ї. Люди тікали і тікають від поганого життя, шукали і 

шукають кращої долі, але покращити ситуацію можна тільки на державному 

рівні. 
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ПОЛІТИКА ПЕРЕБУДОВИ М.С. ГОРБАЧОВА:  

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ 

 

24 серпня 1991 року Верховною Радою УРСР було прийнято Акт 

проголошення незалежності України. Радість поєднувалася із відчуттям 

невизначеності. Україна, що була частиною великого механізму, почала свій 

процес державотворення. Історик Ф. Турченко влучно обґрунтував мотиви 

такого рішення: «Головними причинами такої одностайності були… 

фактичний розпад очолюваного М. Горбачовим Союзу РСР, певна 

стабільність українського товарного ринку, прагнення прокомуністичних сил 

у владних структурах зберегти свої позиції в Україні за умов зростаючого 

наступу антикомунізму з Москви». 

Історично становлення національної державності для українського 

народу відбувалося досить складно й упродовж тривалого часу. Однак, 

незважаючи на всі труднощі, Українська державність укріпилася та має свою 

давню історію. Київська Русь, славна Гетьманщина, УНР… І ось, наше 

останнє колоніальне пристанище – Українська радянська республіка в складі 

СРСР, яка проіснувала до 24 серпня 1991 р.  

Кожен генсек приділяв Україні важливу роль, справедливо оцінював її 

ресурси та усвідомлював її значення для розвитку економіки та наповнення 

бюджету СРСР. 

У 80-х рр. ХХ ст. в економіці (насамперед) та всьому суспільно-

політичному житті Союзу РСР відбулися серйозні зміни: управління 

найбільшою територією однієї з найбільших за кількістю населення держав 

диктатурними методами нескінченно тривати не могло. 

Михайла Сергійовича Горбачова, ініціатора Перебудови, останнього 

Генерального секретаря ЦК КПРС (1985–1991 рр.), першого і останнього 

Президента СРСР (15 березня 1990 – 25 грудня 1991 р.) і досі оцінюють 

доволі безапеляційно, називаючи зрадником, що розвалив велику державу! 

Але якщо глибоко, дійсно об’єктивно проаналізувати значення Перебудови 

для радянської імперії та цілого світу, то маємо визнати: перед нами – постать 

дуже суперечлива. Михайла Сергійовича є за що жорстко критикувати, але 

справедливість вимагає визнати: Перебудова, по суті, дала абсолютно 

неочікувані можливості для незалежності України. Тому аналіз причин та 

наслідків політики Горбачова для України і є дуже потрібним та актуальним 

сьогодні. [7] 
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1985 року новий Генеральний секретар оголосив, виступаючи в 

Ленінграді: «Нам усім треба перебудовуватися, від робітника до міністра!» А 

у липні 1986-го, перебуваючи у Владивостоку, радянський лідер вперше 

назвав задуману ним Перебудову «революцією» (на це мало хто тоді звернув 

увагу, а дарма...). Як зараз видається, вже тоді у Горбачова міцніло 

переконання, що (це потім було сказано) «так далі жити не можна». [7] 

Перебудова мала охопити 5 провідних сфер життєдіяльності суспільства: 

економіку (перехід від екстенсивних методів господарювання до інтенсивних), 

внутрішню політику (створення правової держави, демократизація суспільного 

життя та забезпечення народовладдя, утвердження багатопартійності, 

реабілітація незаконно засуджених і репресованих за роки радянської влади.), 

зовнішню політику (політика нового мислення, припинення «холодної війни» та 

побудова спільно європейського дому, підтримка демократичних революцій у 

Східній Європі, підготовка нового союзного договору), соціальну сферу 

(поліпшення культурного та матеріального добробуту населення), ідеологію 

(ліквідація цензури, гласність, плюралізм, вільне виявлення думки 

громадянами). Метою перебудови був перехід до демократичного соціалізму та 

ринкової економіки. Період перебудови мав декілька етапів. [2] 

На І етапі перебудови (квітень 1985 – січень 1987 р.) відбувалося 

визрівання політичного курсу перебудови та трансформація радянського 

суспільства. Розпочалася типова революція «згори». 

У квітні 1985 р. на Пленумі ЦК КПРС було проголошено курс на 

прискорення соціально-економічного розвитку країни. Перетворення на 

початковому етапі не були системними і стосувалися передусім економіки 

(наведення елементарного порядку, зміцнення трудової та технологічної 

дисципліни, підвищення відповідальності кадрів тощо). В Україні 

перебудовчі процеси мали свої особливості: уповільнений темп розвитку, 

порівняно низький рівень активності населення, тривале збереження при 

владі старої брежнєвської еліти, яка декларувала відданість перебудові, 

фактично не змінюючи свою політику та гальмуючи процеси демократизації. 

Недарма преса називала Україну «Заповідником застою». [3] 

Величезною проблемою для української економіки і загальнонаціональною 

трагедією став вибух на Чорнобильській АЕС. Лише прямі витрати України, 

яка мусила майже повністю взяти на себе справу ліквідації катастрофи на 

електростанції, що підпорядковувалася свого часу союзному відомству, 

становили в 1988-1990 рр. (у тодішньому масштабі цін) понад 20 млрд. крб. 

Та це не вирішило проблеми, і ще тривалий час Україна витрачатиме 

мільярди на ліквідацію наслідків Чорнобиля та соціальний захист 

постраждалих внаслідок аварії.  

Перші результати реалізації курсу прискорення соціально-економічного 

розвитку України були доволі обнадійливими: протягом 1985–1986 рр. темпи 

приросту лише промислової продукції становили 4,3% і перевищили 

середньорічні показники ХІ п’ятирічки, які складали лише 3,5 %. Тобто після 
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невпинного зниження відсотка середньорічного приросту, що тривав з початку 

60-х років, він уперше почав зростати. Ще більший прогрес намітився у 

сільському господарстві: якщо в 1981–1985 рр. середньорічний приріст 

основних показників у цій галузі становив 0,5 %, то в 1985–1986 рр. – 3,5 %. 

У дивний спосіб намагалися боротися з алкоголізмом очільники СРСР: в 

Україні було знищено до 60 тис. га виноградників, що призвело до 

зменшення середньорічного збору винограду на 20% та бюджетних втрат.  

У бюджеті утворилися лакуни, фінансування соціально важливих статей 

почало скорочуватися. Щоб не скорочувалося фінансування галузей 

військово-промислового комплексу, уряд вдався до друкування не 

забезпечених товарною масою грошей. 

У другій половині 1986 р. постало питання про поглиблення, 

розширення та радикалізацію концепції перебудови. [5] 

На II етап перебудови (січень 1987 – літо 1988 р.) відбулася кристалізація 

та усвідомлення основних завдань перебудови, формування та розширення її 

соціальної бази. Поступово горбачовське керівництво збагнуло, що 

економічні реформи не будуть реалізовані без політичних реформ і 

зменшення соціального напруження в суспільстві. 

З виступу Горбачова на Пленумі ЦК КПС, жовтень 1987 р.: «…із 

середини 70-х років почали зростати консерватизм, тенденції пливти за 

течією, не вирішувати назрілі проблеми…Одночасно наростали відомчість, 

споживацькі настрої, соціальна апатія, безпринципність у доборі кадрів тощо. 

І як наслідок цього – застій у розвитку суспільства, тоді як розвинуті країни 

Заходу, спираючись на досягнення НТР, розпочали ривок вперед, наш 

економічний розвиток загальмувався і кількісно, і якісно». Михайло 

Сергійович кваліфікував ситуацію в економіці як небезпечну. 

Леонід Кравчук, перший президент України згадує: «Нам хотілося, щоб все 

це змінилося: цей консерватизм, щорічні похорони генсека, щорічні виклики 

вночі, писати від ЦК траурні документи… Все це настільки вже обридло, 

настільки було неавторитетним, що коли було проголошено перебудову й 

визначено основні її шляхи – насамперед науково-технічний прогрес (це те, на 

чому найдовше у своїй доповіді зосередився Горбачов: що нам потрібні нові 

технології, що ми не можемо відставати від Заходу) – це було сприйнято 

більшою частиною пленуму на «ура». …Основне значення перебудови полягало 

в тому, що вона відкрила очі партійним керівникам, інтелігенції, політичній еліті 

на те, що ми відстали від західних країн на 50-100 років». [2] 

Важливим елементом прискорення в Україні мала стати реалізація 

Генеральної схеми управління народним господарством республіки, яку 

розглянула і переважно ухвалила Верховна Рада УРСР на своїй позачерговій 

сесії у квітні 1988 p. У схемі було забезпечено організаційні основи для 

переходу від адміністративно-командних до економічних методів управління, 

передбачено створення умов для втілення в життя Закону СРСР від 30 червня 

1987 p. «Про державне підприємство (об’єднання)». 
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Було ліквідовано 103 республіканські органи управління, здійснено 

передачу багатьох управлінських функцій місцевим органам, підприємствам та 

об’єднанням, почали розвиватися орендні відносини, зроблено перші кроки в 

напрямку розвитку колективного, сімейного та інших видів підряду. У травні 

1988 р. було прийнято Закон «Про кооперацію». Він доповнював і розвивав 

норми Закону «Про індивідуальну трудову діяльність». Але контрольоване 

згори планування підштовхувало підприємства до збільшення своїх прибутків 

не за рахунок ефективності та якості роботи, а за рахунок підвищення цін. І як 

наслідок – цілковите ігнорування інтересів споживача, неконтрольованого 

зростання грошових виплат на виробництві, порушення договірних зв’язків. Це 

частково сприяло розкріпаченню людини, прояву її ініціативи і ділової 

активності. Але намагання здійснити «оновлення» збанкрутілої системи, 

уникаючи зламу старих командно-адміністративних структур, зміни форм 

власності, запровадження ринкових відносин, не давали бажаних наслідків Уже 

в 1988-1989 рр. стало очевидним, що перебудова гальмує, а «прискорення» 

призвело до ще більшого спаду виробництва. Старі виробничо-економічні 

зв’язки зруйнувались, а нові «перебудовчі» не почали функціонувати. Це 

зумовило безладдя у міжгалузевих відносинах, ускладнило економічні 

відносини між республіками, областями, підприємствами. У 1990 р. стагнація 

економіки переросла у затяжну кризу. Товарний голод, тотальний дефіцит 

посилювали соціальне напруження в суспільстві. [5] 

Більш оптимістичними були прояви процесу гласності, як от, видання 

творів заборонених письменників і поетів, почав працювати Український 

культурологічний клуб, відновила роботу Українська Гельсінська Спілка, 

з’являються незалежні від партійних структур політклуби, громадсько-

політичні об’єднання, працює «Товариство української мови ім. Т. Г. Шевченка» 

та українське історико-просвітницьке товариство «Меморіал» тощо, 

створюється масовий громадсько-політичний рух на підтримку перебудови – 

«РУХ», активізуються релігійні громади, відбувається еволюція свідомості 

частини партійно-радянської номенклатури, депутатів у напрямку націонал-

комунізму і визнання необхідності досягти суверенітету України. 

Значними були й зміни в суспільно-політичному житті – звільнення 

політв’язнів, проведення виборів до місцевих Рад, переосмислення 

історичного минулого, формування багатопартійної системи та передумов 

незалежності України. І це все внаслідок впровадження політики Перебудови.  

Потреба часу? Безперечно! Але хіба немає тут заслуги Михайла 

Сергійовича з його тезою про «соціалістичний плюралізм думок». [4] 

Горбачов постійно закликав «вчитися демократії», розуміючи, що це дуже 

тонкий процес. По-перше, це була блискуча ідея: не сперечатися з тими, хто 

волав, що «завоювання соціалізму – під загрозою», а тоном доброзичливого 

вчителя умовляти: не треба панікувати, усе йде як слід (це коли в більшості 

республік уже народні фронти), треба просто «вчитися демократії», бо у нас її 

не було багато десятків років (і це говорив Генеральний секретар ЦК КПРС, 
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який пройшов усіма сходами номенклатурної ієрархії – дивні діла Твої, Господи 

Боже! А з іншого боку, писали ж Іван Багряний та Іван Лисяк-Рудницький, що 

таку тоталітарну систему, як в СРСР, можна змінити лише «згори» – з найвищої 

«гори»). По-третє, це завдання – «вчитися демократії» – і зараз, у 2020 році, не 

втратило своєї актуальності. [7]  
Отже, віддаючи належне тому, що зробив Михайло Сергійович для України 

(людство, цілком можливо, ще повернеться до його концепції «нового 
мислення»), маємо усвідомлено визнати, що Горбачов обрав свідоме, продумане 
рішення поділитися владою, котру мала монопольна партія і він особисто, з 
людьми, що в свою чергу, уможливило й незалежність України. Спроби 
реформувати економіку хоч і не дали визначних результатів, проте створили 
передумови для можливого самостійного існування України. Визнання 
необхідності ринкової економіки посіяла гарну ідею розвитку підприємництва. 
Відкрилося вже «…надцяте» дихання української політичної думки. І, на жаль, 
Горбачов сам потрапив у пастку там, де йшлося про реальну незалежність 
республік. Практично всі шість років його правління зберігався «фундамент» 
соціалістичного ладу, більшість системоутворюючих ознак попереднього 
суспільства залишалися чинними. Це все правда. Додамо до цього, що аж до дня 
історичного Референдуму за незалежність 1 грудня 1991 року Горбачов 
«відмовляв» українців від виходу з СРСР, пропонуючи їм натомість різні 
варіанти «м’якого Союзу», де Україна, маючи, як ніколи дотепер, розширені 
повноваження, «знайде своє гідне місце». Схоже, навіть у той момент Михайло 
Сергійович ще не розумів, що ж насправді відбувається... А з іншого боку, чи 
можна уявити собі, особливо в тих реаліях, президента СРСР, який офіційно дав 
би «добро» на вихід із Союзу ключової республіки – України? Важливо хоча б 
те, що Горбачов не хотів, або не мав змоги (радше за все, і перше, і друге), 
силою утримати Україну в імперії. Несправедливо було б забути про це!  
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ЧОМУ ПІСЛЯ ВСІХ ПЕРЕМОГ КОЗАЦТВА  

У НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІЙ ВІЙНІ 1648–1654 РОКІВ  

НЕ БУЛА ПОБУДОВАНА СУВЕРЕННА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА? 

 

Багато історичних діячів та сьогоднішніх активістів плекали здавна й 

досі надію про спокійне, мирне та незалежне життя України. Обертаючись на 

минуле, можна виділити дві фази розквіту української національної 

згуртованості та гідності: перша – Київська Русь, від суперечок про яку й 

досі йде відлуння розбрату й конкуренції серед нащадків, а другою фазою, на 

мою думку, є національно-визвольна війна під проводом Богдана 

Хмельницького, котра остаточно дала повну картину національного духу 

українців, а також думку про те, що цей народ морально не придушити. 

Мабуть, саме Хмельниччина була ідеальною можливістю становлення нової 

незалежної та суверенної української держави. Тому для цього періоду також 

характерна й висока цікавість з боку нащадків тих часів. Доведенням цієї 

думки може стати той факт, що основний діяч тієї історичної доби зараз 

дивиться на українців з п’ятигривневої купюри та численних встановлених 

пам’ятників, котрі прикрашають міські площі та надають їм історичного 

значення. Школярі доволі довгий час вивчають національно-визвольну війну, 

її героїв, дати боїв та договорів, та й взагалі цим періодом історії нашого 

народу пишається кожен українець, але, мабуть, своєї думки не обґрунтувати 

не зможе, що є не дуже добрим показником для людини-патріота. Ця козацька 

романтика, якою насичені літературні твори, пісні та пам’ятки архітектури й 

мистецтва (чого лише варте козацьке бароко) затьмарює розум та думки 

людей, котрі не хочуть критично помислити, копнути глибше та відповісти на 

питання, яке могло виникнути у вас, читаючи дане есе, та яке я сам довго 

виношую в голові та на яке спробую сьогодні сам собі відповісти та вкорте 

замислитися над історією мого краю, а саме: «Чому після скількох перемог 

Україні так і не вдалося стати незалежною? ». І воно є справді доречним, 

адже якби все склалося по- іншому, то День Незалежності ми б святкували у 

зовсім інший день. Отже, вище згадане мною питання є актуальним навіть 

сьогодні, тому слід розібратися з причинами невдачі побудови суверенної 

України. 
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Перш ніж робити висновки та критикувати ту чи іншу історичну подію, 

потрібно з’ясувати її передумови, котрі іноді важливіші за сам перебіг подій. 

Судячи з масштабів визвольної війни, можна стверджувати, що було 

порушено інтереси всіх верств українського суспільства. Загалом є такі 

основні причини національно-визвольної війни: 

 релігійні суперечності та питання, а саме утиски православного 

населення католиками; 

 українське селянство, корте було вкрай невдоволене своїм покріпаченням 

та мріяло про свободу; 

 дрібна шляхта, котра також була незадоволена власним 

становищем; 

 незадоволене своїм становищем козацтво, котре розуміє свою силу 

та становище, але, мабуть реєстрові козаки не були так налаштовані, проте, 

на мою думку, саме вони є прикладом впевненості інших запорожців у 

власній потребі для уряду речі посполитої, як неймовірної воєнної сили, 

котра могла дати відсіч будь-якій країні тогочасної Європи. додав  

солі і факт примусу сплати податків, відбору хуторів, ставків та інших 

земельних наділів у козаків. цю бочку з порохом, мабуть, не слід було 

ворушити; 

 виникнення уявлення про окремість українського народу, його 

ідентичність, традиції та етнічні землі (уявлення запорожців, про які досить 

різняться з нашим сучасним кордоном). 

На мою думку, лише цих факторів не достатньо, щоб в результаті 

отримати найбільш масштабне повстання в часописі цілого народу. Маючи 

тільки даний вище перелік причин, ми зможемо мати лише поодинокі 

виступи селян та козаків, тобто якоюсь мірою певні аналоги мітингів, але 

їхня сила вкрай мала, щоб така держава як Річ Посполита не змогла 

придушити повстанські сили. Отже, не вистачає лише одної, але доволі 

важливої деталі, без якої не розпочнеться жодна історична подія, а саме без 

лідера, навколо якого і згуртується повстанська сила. Недарма війна «…під 

проводом Богдана Хмельницького». До цієї постаті ми ще будемо 

неодноразово звертатися, але зараз він є тим механізмом, який дав  

надію українському народу на здобуття незалежності. Отже, причини,  

які привели нас до національно-визвольної війни ми вже розглянули і 

можемо перейти до наслідків, через які не вдалося побудувати суверенну 

Україну. 

Пропустивши кілька років війни, котра, на мою думку, закінчилась 

неоднозначно, але зрушила з мертвої точки національну свідомість 

українців, які потім все життя віддаватимуть за мрію – свободу та 

незалежність. Початкові перемоги, на жаль, таки було перекрито 

фінальними поразками та територіальними втратами. Отже, маємо 

Гетьманщину, котра перебуває під протекторатом московського царя, 

але,глянувши далі, можемо побачити Руїну, котра розділила єдину 
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державу одним лише Дніпром. Чому не вдалося зберегти все як було? Що 

призвело до такого розколу, після якого ці землі ще довго не знатимуть 

незалежності? Мабуть, найпопулярнішою причиною буде смерть Богдана 

Хмельницького, котра,на мою думку, таки не була вирішальною,  

хоча однозначно внесла свій вклад у подальший перебіг подій.  

Слід шукати причин ще за життя й правління гетьмана, котре було не  

без помилок та неоднозначних рішень, як може видатися на перший 

погляд. 

Отже, повертаємося до живого Богдана Хмельницького, який після 

війни, мабуть, засмучений останніми договорами, але продовжує 

гетьманувати. Від цієї постаті, на мою думку, йде цілий перелік причин,  

якщо й не весь, маючи величезну довіру з боку армії та звичайного народу. 

Ось наприклад, як Київ зустрічав гетьмана у 1649 році: «Як Мойсея, 

спасителя, освободителя й визволителя народу з лядської неволі» [3]. 

Погодьтеся, коли мало не кожен боготворить тебе, важко себе не уявляти 

кимось вкрай значним. Отже, з Богданом Хмельницьким так і сталося, що 

дало безповоротний ефект появи монархічного ладу в країні. Гетьман міг 

скликати різні збори, ради, віча, але цією опцією у вирішені питань не 

користувався, бо сам думав, що знав, як треба робити. Так, подібні заходи 

досить часто перетворювалися на натовп на ринку з характерними криками 

лайками та й іноді бійками. Тому тут можна зрозуміти Хмельницького, але 

все одно така поведінка суперечить певному козацькому кодексу. Також є 

цікава річ, яка навіть зараз існує в нашому світі, а саме призначення на 

керівні посади своїх друзів та товаришів, що точно не віщує цій державі 

нічого хорошого, максимум – ще більшу й сильнішу владу гетьмана. Таким 

чином, був сформований певний клас еліти, що може викликати обурення у 

звичайного населення. На мою думку, найбезглуздіша річ у монархій – це 

можливість унаслідування престолу, що може зруйнувати абсолютно кожну 

державу. Відчуття людей, мабуть, досить дивні, бо дуже важко вгадати ,чи 

пощастить з новим правителем, чи слід дочекатися наступного. На жаль, 

такої спеціальності в університетах немає, як і великої кількості вищих 

навчальних закладів взагалі. Отже,обіцянки Хмельницькому призначити 

його сина гетьманом – нісенітниця, бо справжній правитель, на мою думку, 

має відстороняти власну сім’ю від політики. Все-таки обіцянку було 

додержано, хоча й ненадовго, проте далі зупинятися на цьому моменті не 

варто. У будь-якій війні важливі союзники, з якими також було чимало 

проблем, бо справжнього друга, а не лише на папері, в Гетьманщини в той 

час не було. Навіть дивлячись з сьогоднішнього дня, я не можу сказати 

союз з ким був би найвигідніший, але протекторат московського царя, на 

мою думку, рівносильний поверненню польського панування. Справді 

важко було знайти своїх прибічників у такий час, але ті, що були, сподівань 

не виправдали. Проблемою утворення нової держави стало також 

виснаження людей, котрі воювали або допомагали воїнам. Лише на 
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військових перемогах державу не побудувати, але все-таки будь-який 

правитель має заручитися підтримкою власної армії задля власної безпеки 

та безпеки держави в цілому. На мою думку, існування суверенної 

територіальної одиниці неможливе без двох речей. Перша – сильні збройні 

сили, що підтримують діючу владу, та сильна економіка, котра дуже сильно 

впливає на настрій народу, бо чим краща ситуація з нею, тим менша 

ймовірність різних виступів, мітингів та взагалі невдоволених громадян. 

Про економіку Гетьманщини відомо вкрай мало, мабуть, вона була 

слабкою, що може стати фактором занепаду держави, хоча в разі оберненої 

ситуації Московія та Польща не могли б впустити такий ласий шматок 

території. Але, на жаль, економічні процеси держави Хмельницького мало 

відомі або вкрай слабкі. 

Отже, підсумовуючи все вищесказане, проблеми становлення 

суверенної української держави ґрунтуються на втомленості народу, на 

перетягуванні ковдри на себе гетьманом та на незрозумілому 

економічному становищі. Інші наслідки війни могли докорінно змінити 

наше майбутнє, але ми вже ніколи не дізнаємося як саме. Але слід 

визнати, що національно-визвольна війна та й Гетьманщина взагалі дала 

українському народу те незабутнє відчуття свободи, котрим будуть 

марити всі наступні покоління та до котрої будуть прагнути всі історичні 

постаті та діячі. Жалкувати за втраченою більш як триста років тому 

можливістю – діло марне та зовсім непотрібне. Тому потрібно 

зосередитися на сьогоденні, де проблеми майже такі, які були наведені 

вище, бо вирішити проблеми вчорашньої доби є неможливим, а зробити 

все можливе зараз – пріоритетна ціль, щоб в темі цього есе роки не могли 

змінитися на теперішні, бо пригадуючи перебіг подій війни та її наслідки, 

я проводив паралелі з сучасною Україною. І основним рецептом 

вирішення всіх проблем, на мою думку, таки є підняття економіки, котра 

дає впевненість та стабільність населенню, тому навряд чи мені варто 

обертатися назад, бо попереду ціле майбутнє, де потрібно не допустити 

помилок. 
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ПОЛІТИКА ПЕРЕБУДОВИ М.С.ГОРБАЧОВА:  

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ 

 

Перебудова – це загальне значення для сукупності політичних і 

економічних реформ, що проводились в СРСР у 1985-1991 роках на чолі 

генеральним секретарем ЦК партії М.С. Горбачовим. Саме ця подія стала 

тією, за якої було завершено “холодну війну”, створено політичний 

плюралізм та у серпні-грудні 1991 року призведено до розпаду СРСР. Але з 

якої причини прийшло розпадання Союзу? Що змусило людей прибігти до 

такого рішення? А головне, яку роль відіграло для розбудови української 

держави?  

По-перше, перебудова полягала у “Стратегії прискореного розвитку” 

1985-1988 років, що говорить про те, що керівництво прагнуло прискорити 

соціально-економічний розвиток країни. Було прийнято закон “Про трудові 

колективи”, за якого передбачалося створення на промислових підприємствах 

ряд трудових колективів, які мали право обирати керівників, регулювати 

заробітну плату і відрахування на соціальні потреби. Але в результаті, окрім 

дезорганізації виробництв нічого так і не вийшло. 

По-друге, що неабияк погіршувало стан СРСР стала Чорнобильська 

катастрофа 26 квітня 1986 року, коли один з реакторів Чорнобильської 

атомної електростанції вибухнув, створивши масштабний переполох усьому 

світі. Тисячі квадратних метрів України, Білорусі та РРФСР виявилися 

зараженими, а десятки тисяч людей піддалися радіоактивному 

випромінюванню, і згодом більшість з них померло. Через дану ситуацію 

держава витратила десятки мільярдів рублів, а через замовчування 

керівництва про катастрофу загинуло ще більше людей, що призвело також 

до погіршення міжкордонних відносин з іншими країнами. 

По-третє, значна соціально-економічна та політична криза, за якої було 

підвищено ціни на продовольчі товари, транспорт, комунальні послуги, через 

що майже в 4 рази впав життєвий рівень населення; національний дохід 

зменшився на 20%, а дефіцит державного бюджету становив від 20% до 30% 

ВВП. Люди купували лише найнеобхідніше, не дивлячись ні на що інше. 

Таким чином політичні лідери багатьох республік заявили про 

відділення від СРСР, і у вересні 1991 року Радянського Союзу все не 

існувало. Тому, судячи з усього цього, бачимо, що саме перебудова відіграла 
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ключову роль в утворенні української держави, яка існує і по сьогоднішній 

день. 

Причини Перебудови: 

 політична криза; 

 апатія та негативні явища в духовній сфері суспільства; 

 стагнація в економіці, тобто відставання науково-технічного розвитку 

від Заходу; 

 провали в соціальній сфері; 

 прихід до керівництва молодих політиків, таких як: М.С. Горбачов, 

М.І. Рижков, О.М. Яковлєв та Е.А. Шеварнадзе, які, прагнучи зміцнити 

власну владу, виступали за оновлення держави та суспільства. 

В історії добу перебудови зазвичай поділяють на чотири етапи, для 

кращого опрацювання минулого, бо для кожного з етапів є щось характерне 

саме для себе. 

 

Таблиця 1 

Етапи перебудови М.С. Горбачова 

І етап 
1985-1986рр. 

“Стратегія прискореного 

розвитку” 

ІІ етап 
1986-весна 1990рр. 
Власне перебудова 

ІІІ етап 
Літо 1990-1991рр. 

Соціально-економічна і 

політична криза. Розпад СРСР 

Квітневий пленум 

Центрального комітету КПРС 

(1985) 

Січневий пленум Центрального 

комітету КПРС (1987) 
Економічні програми переходу 

до ринку 

Заміна керівних кадрів Гласність 
Грошова реформа В.С.Павлова 

(1991) 

Антиалкогольна компанія 
ХІХ партійна конференція 
(червень-липень 1988). 

Реформа політичної системи 

Підвищення цін. Введення 

талонів 

ХХVІІ з’їзд КПРС 
Конституційна реформа в СРСР 

(1988) 
Економічна криза 

Держприймання 
Вибори в республіканські 

парламенти 
Загострення міжнаціональних 

відносин 

Боротьба з 

“нетрудовимидоходами” 
Скасуваннястатті 

6КонституціїСРСР 1977 
Суверенізація республік СРСР 

Закон “Протрудовіколективи” 
ОбранняпрезидентаСРСР 

(М.С.Горбачов) 
«Новоогарьовський процес» 

Чорнобильська Катастрофа  

(26 квітня 1986) 
Закон “Прокооперацію” 

Серпневий путч (19-22 

серпня1991) 

 

“Індивідуальна трудова 

діяльність”.  
Поява приватного підприємства 

Розпад СРСР 

 
Зовнішня політика:  

“Нове політичне мислення” 
 

Джерело: сформовано автором. 
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Перший етап Перебудови охоплював 1985–1986 і проходив під 

офіційним гаслом “Більше соціалізму!” У квітні 1985 пленум ЦК КПРС 

висунув концепцію прискорення соціально-економічного розвитку, а в 

березні1986 ХХVII з’їзд КПРС затвердив розроблені командою нового голови 

РМ СРСР М. Рижкова “Основні напрями економічного і соціального розвитку 

СРСР на 1986–1990 роки і на період до 2000 року”. 

Другий же етап Перебудови 1987–1988 відбувався під гаслом “Більше 

демократії!” На січневому (1987) пленумі ЦК КПРС в остаточний текст 

доповіді М. Горбачова після тривалої боротьби у “верхах” було включене 

положення про те, що вибори керівних органів по всій партійній вертикалі 

мають бути альтернативними. Не менш революційними були положення про 

необхідність відмови партійних органів від управлінських функцій, 

перетворення рад на справжні органи влади, проведення виборів у ради на 

альтернативній основі. 

Третій і останній етап Перебудови охопив 1989–1991 роки. “Ініціатива 

верхів” не зімкнулася, як сподівався на це М. Горбачов, із масовим рухом 

знизу. Саме в даному етапі цього дійства і відбувся розпад СРСР та 

утворилася самостійна Україну. 

Отже, дивлячись на все це, бачимо, що саме через таке явище як 

Перебудова і було утворено таку сильну та зламну Україну. У зв’язку з цьому 

через деякий час в неї з’явилася й своя конституція, що була оформлена у 

1996 році Верховною Радою України, а 6 березня 2003 року було ухвалено 

гімн країни “Ще не вмерла Україна”, після чого її вже по-справжньому можна 

вважати незалежною. 

Також після розпаду СРСР Україна є співзасновницею СНД, але, 

оскільки Статут організації Україною досі не ратифіковано, формально наша 

держава залишається лише спостерігачем і не є членом СНД. 
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ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.: ЧОМУ НЕ ВДАЛОСЯ ПОБУДУВАТИ 

УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ В ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ? 

 

В різні періоди історії України відбувалися державотворчі процеси і в 

цьому зв’язку – нові пошуки, очолювані українською елітою та певними 

лідерами. Все це протікало в умовах, коли український народ не мав своєї 

незалежної держави, українські землі перебували під владою іноземних 

держав, і сама Україна не була соборною. 

Добра нагода для побудови самостійної держави випала в роки 

Української революції 1917 -1921 рр., особливо в період Директорії. Варто 

тільки зрозуміти,чому не вдалося. Що в більшій мірі стало перешкодою: 

внутрішні чи зовнішні чинники ? Не дивлячись, що з того часу пройшло 100 

років, чимало проблем, пов’язаних з державотворенням, існує і в сучасній 

незалежній Україні. 

Завдання даного есе – проаналізувати з допомогою історичних джерел 

публічне управління державою в період Директорії і порівняти його з 

сьогоденням, щоб врахувати уроки минулого в сучасних реаліях. 

Практично через місяць після встановлення гетьманського режиму 

опозиційні сили активізували свою діяльність. У серпні 1918року утворився 

блок політичних партій, який отримав назву Український національний союз 

(УНС). Про приєднання до нього оголосили Селянська спілка, Всеукраїнська 

учительська спілка,Центральний кооперативний комітет та інші організації. 

Очолив УНС А. Ніковський, якого пізніше замінив В. Винниченко. У 

схваленому в серпні 1918року статуті УНС була чітко визначена його мета : 

«Утворення міцної самостійної Української Держави». [3, с. 2]. 

У ніч на 14 листопада 1918 року в Києві відбулося таємне засідання 

УНС. На ньому було відхилено ідею відновлення Центральної ради і 

створено верховний орган у складі п’яти осіб для керівництва повстанням 

проти гетьмана – Директорію. Її головою став соціал-демократ В. 

Винниченко.  

14 грудня 1918 року війська Директорії вступили у Київ. Гетьман 

П.Скоропадський зрікся влади. Після перемоги антигетьманського повстання 

Директорія формально повинна була скласти свої уповноваження. Однак, 

відродивши Українську Народну Республіку, вона не мала наміру 
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відновлювати владу Центральної Ради. В очах повстанців голова Ради 

Михайло Грушевський та її соціал-революційна більшість скомпрометували 

себе співпрацею з німцями. Та й серед народних мас Центральна Рада 

втратила свою колишню популярність. Ці події 100-річної давнини 

перекликаються з тими подіями, що відбулися на Майдані Незалежності у 

2014 році, коли український народ повстав проти злочинної влади 

В.Януковича, і він змушений був втікати за межі України. 

У декларації від 26 грудня 1918 року Директорія проголошувала себе 

тимчасовою верховною владою революційного часу,яка готова передати свої 

права й уповноваження « лиш трудовому народові самостійної Української 

Народної Республіки» [1, с. 2]. Декларація від 26 грудня 1918 року 

оголошувала Україну вільною від карних експедицій, старост, жандармів та 

«інших злочинних інституцій пануючих клас», [1, с .3]. Скасовувалися всі 

закони й постанови гетьманського уряду в сфері робітничої політики : 

відновлено 8-годинний робочий день, колективні договори, право коаліцій і 

страйків. Дрібні селянські володіння лишалися непорушними, а решта земель 

повинна була перейти у користування безземельних і малоземельних селян, 

насамперед тих,хто брав участь у антигетьманському повстанні. Директорія 

обіцяла безжалісно ліквідувати всі форми спекуляції, а також встановити 

робітничий контроль на фабриках і заводах. Було відновлено також 

національно-персональну автономію. 

Проте негативно впливало тяжке міжнародне й внутрішнє становище 

України. Не було згоди і щодо питань подальшої спільної політики. 

Паралізувало діяльність Директорії й особисте суперництво між В. 

Винниченком і С. Петлюрою. Все це знову нагадує сучасне становище 

України в умовах гострої політичної та соціально-економічної кризи та ще й 

воєнних дій на Сході. 

Реальна влада в країні у той час належала виборним отаманам 

напівпартизанських загонів,з яких складалися збройні сили УНР. Загони 

добре воювали тільки поблизу своїх домівок, а за несприятливих умов 

розпорошувалися без бою,із зброєю в руках. На момент падіння 

гетьманського режиму Директорія мала 100-тисячну армію, а через півтора 

місяця її збройні сили ледве перевищували 20 тисяч бійців. За півтора місяця 

Директорія втратила вплив на більшій частині України. Її лідер В. 

Винниченко здійснював надто помірковану політику. Селяни чекали поділу 

землі,поміщицькі маєтки повинні були підлягати експропріації, але строки й 

порядок цього не визначалися. 

Директорія проголосила відданість інтересам робітничого класу і 

заявила про необхідність встановлення робітничого контролю у 

промисловості. Фактично, ж страйки придушувалися, робітничі організації 

політичного характеру заборонялися, профспілки розганялися. 

Небачених масштабів набули анархія й сваволя отаманщини, страхітливі 

наслідки мали Єврейські погроми. Десятки тисяч людей в Єврейських 
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містечках Правобережжя і Чернігівщинизалишилися без засобів до існування 

або загинули. Винуватці, як правило,залишалися безкарними. І знову все 

повторюється. Точнісінько так і в наш час. До сих пір безкарними 

залишаються багато корупціонерів, тих,що обкрадали український народ, 

винуватців у вбивствах на Майдані Незалежності під час революції Гідності 

та інших злочинців. 

На початку 1919 року. Перебуваючи в тяжких умовах міжнародної 

ізоляції,Директорія шукала шляхи порозуміння з державами, від яких 

залежала доля УНП : Радянською Росією, державами Антанти і Польщею. У 

лютому 1919 року під час переговорів російська сторона відхилила 

звинувачення про ведення неоголошеної війни,лицемірно заявивши,що ні 

яких регулярних російських військ в Україні немає. Зі свого боку Директорія 

не погодилась на об’єднання з українським радянським урядом і відмовилась 

прийняти інші вимоги, що означали самоліквідацію УНР. Важливе значення в 

цей час мало об’єднання Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) і 

Української Народної Республіки, що сталося 22 січня 1919 року після 

підписання Акту «Злуки». В Універсамі Директорії УНР (січень 1919 р.) 

проголошувалося,що « здійснились віковічні мрії, якими жили і за які 

умирали кращі сини України, однині є одна незалежна Українська Народна 

Республіка» [4, с. 2]. Але це була тільки спроба возз’єднання українських 

держав, приречена залишитися тільки декларацією. Польські війська 

витіснили адміністрацію ЗУНР з території західноукраїнських земель. Через 

два тижні після церемонії злуки змушений був залишити Київ і уряд 

Директорії. 

Переговори з представниками Антанти були не менш складними,чим з 

Росією. Держави Антанти орієнтувалися на білогвардійців, які виступали 

проти створення незалежної УНР. 

В. Винниченко оголосив про відставку і виїхав за кордон. Його місце 

зайняв С. Петлюра. Емігрували також М. Грушевський, М. Шаповал і 

В. Чехівський. Неготовність найвидатніших керівників національного руху до 

жорстких методів управління негативно позначилась на стані армії та 

державного апарату. Дезорганізація і анархія посилились. 

Тільки у травні-червні 1919року С. Петлюрі вдалося провести ряд 

реформ, в результаті яких Українська армія позбавилась від партизанщини. 

Це дало можливість стабілізувати становище на фронті. Проте в цей час 

з’являються додаткові проблеми і труднощі, пов’язані з наступом в Україні 

білогвардійської добровольчої армії А. Денікіна. 4 травня білогвардійці 

захопили Луганськ, а потім їм так швидко вдалося окупувати Україну, що 

розташовані на Херсонщині три радянські дивізії опинилися в глибокому 

тилу. Потім вони змушені будуть прориватися до своїх. 

В Україні встановився окупаційний Денікінський режим,який був 

налаштований на повернення попередніх порядків часів Російської імперії. 

Денікін не визнавав незалежності України і боровсяз будь-якими проявами 
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українського національного життя. Так, з ноти Директорії до держав Антанти 

й держав усього світу 7 жовтня 1919 року, можна зрозуміти, що «генерал 

Денікін, беручи за зразок реакційні закони, старого часу, немилосердно 

нищить українську культуру, позбавляє нас права й змоги вчитись в 

українській школі, забороняє вживати української мови в церкві, закриває 

наші культурні інституції, нищить українські книжки» [2, с. 4]. І тільки у 

лютому 1920 року Україна була очищена від денікінців. 

Проте влада Директорії не була відновлена, оскільки встановилась 

радянська влада в Україні. С. Петлюра змушений був піти на зближення з 

Польщею і заключити в кінці квітня 1920 року союзну Варшавську угоду. 

Тільки завдяки польській інтервенції Директорія знову повернулась до 

Києва,але не надовго. З початку червня 1920 року Червона армія організувала 

новий наступ, і на цей раз в Україні остаточно встановлюється радянська 

влада, окрім західноукраїнських земель та Криму. До кінця 1920 року Крим 

також стає радянським. Директорія змушена була далі діяти в умовах 

еміграції. 

Основною причиною поразки національно-демократичних сил була 

неспроможність Директорії створити стабільний політичний режим : 

державний апарат, армію, органи охорони громадського порядку,систему 

законодавчих та виконавчих органів як в центрі, так і на місцях. Та й до того ж, 

широкі маси українського народу не зовсім усвідомлювали 

загальнонаціональні інтереси, необхідність створення й зміцнення власної 

держави.  

У котрий раз негативно позначились на ході подій в Україні вкрай 

несприятливі зовнішньополітичні обставини. 

Лідери української революції не змогли запропонувати соціально-

економічну програму реформ,яка влаштувала б основну частину населення. 

Вони не зуміли подолати розбіжностей поглядів щодо подальшої долі України. 

Директорія швидко втратила підтримку мас і не змогла протистояти агресії 

ззовні. 

Таким чином, на побудову Української держави в більшій мірі вплинули 

внутрішні,аніж зовнішні чинники. Якщо провести паралель між публічним 

управлінням українською державою 100 років тому і в наш час, можна 

помітити чимало спільного, про що згадувалось в основній частині твору. Але 

чомусь приходять нові президенти та їх команди до влади, а життя в Україні не 

змінюється. Уже відбулися « Помаранчева революція» і революція Гідності, а 

якою ж буде наступна революція. І чи потрібна вона українському народу? 
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ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ХХ СТОЛІТТІ:  

ОСНОВНІ ХВИЛІ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 

Міграційні процеси завжди були та залишаються важливими аспектами 

існування тієї чи іншої держави, регіону, світу загалом. Вони можуть носити 

різний характер, чи то політичний, культурний, а чи економічний. Але у 

сучасному світі – це явище звичне, пов’язане безпосередньо з процесом 

глобалізації.  

В історії становлення української держави досить знаковою є трудова 

еміграція, яка своїми коренями сягає ще кінця ХІХ ст. Та, на жаль, і сьогодні 

ця тема є актуальною, адже Україна, розвиваючись як незалежна держава, 

втрачає щороку велику частку працездатного населення, яке у пошуках 

роботи залишає її територію.  

ХХ століття та початок ХХІ вносять свої корективи у процес трудової 

еміграції. Україна, аналізуючи статистичні дані, за кількістю емігрантів 

входить у першу десятку. Як і будь-яке явище в історії – це не можна 

оцінювати однозначно позитивно, чи однозначно негативно. Проте воно 

породжує багато ризиків для економічного добробуту держави, адже 

породжує відтік значної частки працездатного населення, коли спеціалісти 

покидають Батьківщину з метою пошуку роботи в іноземних компаніях чи з 

метою покращення матеріального становища своєї сім’ї, влаштовуючись на 

важку фізичну роботу.  

Переміщення населення, тобто міграцію, можна класифікувати за 

різними категоріями. Якщо брати за визначальний фактор напрям руху, 

розрізняємо еміграцію, імміграцію та рееміграцію. Ставлячи пріоритетним 

юридичний фактор, вирізняємо організовану міграцію та нелегальну. На 

початок ХХІ ст. саме трудова міграція є найпріоритетнішим видом світового 

переміщення людей [4]. 

В історії еміграційні процеси на українських теренах відносимо ще до 

ХVІІІ ст., коли констатуємо політичні чинники для виїзду (Північна війна, 

союз із шведами, поразка під Полтавою і т.д.). Про еміграцію з економічних 

причин починаємо говорити дещо пізніше.  

Трудова еміграція в історії України нараховує декілька хвиль. Початок її 

відносимо до кінця ХІХ ст., коли малоземелля чи безземелля, безробіття та 

інші фактори гнали українців із рідних земель. Далі можемо фіксувати 

масовість трудової міграції у міжвоєнний період, коли до економічних 
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чинників додаються й інші, як от розірваність українських теренів між 

чотирма державами та особливістю втілюваної ними політики. З початком 

Другої світової війни спостерігаємо чергову хвилю, яка не спадає і у 

післявоєнний період. Проте наступні десятиліття, в силу особливостей 

пануючого режиму, дещо призупинили потік емігрантів. Відновлення 

констатуємо у 80-х роках ХХ ст.  

Нового розвитку питання трудової еміграції набуває в період розбудови 

незалежної України. Науковці, теоретики, практики дискутують, досліджують 

дане явище та намагаються свої твердження будувати на конкретних 

статистичних даних. Питаннями міграції займаються на державному рівні.  

Як зазначалося вище, міграція є характерним явищем для «єднання 

культур», «стирання кордонів», тобто глобалізації, але, якщо розглядати наші 

реалії, першочерговими, на нашу думку, все ж стають внутрішньодержавні 

чинники: економічна нестабільність, що на пряму пов’язана із політичною, 

кризи, недостатність робочих місць, регіональна спеціалізація, низький 

рівень заробітної плати і т.п. Значна частка молоді, йдучи навчатися у вузи, 

планує брати участь у міжнародних програмах студентського обміну та по 

можливості залишитися працювати закордоном, не бачачи перспектив в 

Україні.  

Дослідження питання показало зміни, що характеризують процес 

трудової еміграції початку ХХІ ст. Так, особливістю сьогодні є те, що 

відбувається стрімке зростання частки трудових мігрантів у загальному 

масиві, урізноманітнюється географія еміграції та відбувається поява нових 

запитів у робочій силі, і досі існує значна кількість нелегальної еміграції та ін. 

Дослідження 02/2019 «Трудова міграція з України: зміна країни 

працевлаштування, зростаючий макроекономічний вплив» Німецької 

консультативної групи в Україні показало наступні дані:  

 на 2012 р загальний обсяг трудової міграції складав щонайменше 1,6 

млн. осіб, тоді як в 2019 – щонайменше 2 (хоча слід врахувати, що реальні 

цифри будуть значно вищими, адже значна кількість заробітчан задіяні у 

сезонних тимчасових роботах і проводять закордоном певну частину року, а 

при дослідженні це не враховувалося); 

 змінюється вектор міграції «Схід-Захід» (приблизно на 1/3 

зменшилася кількість мігрантів до Росії, із приблизно 4 заробітчан – 3 

надають перевагу європейським державам);  

 якщо аналізувати гендерний аспект – у 2017 році 70% трудових 

мігрантів складали чоловіки (виняток, міграція до Італії); 

 мігрантами є переважно жителі сільської місцевості;  

 особи з вищою освітою менш схильні до міграції, аніж з професійно-

технічною [1].  

Поряд із цим варто зауважити наслідки, які тягне за собою трудова 

еміграція. Для держави ми можемо оцінювати їх як із знаком «+», так і «–». 

Не можемо оминути увагою, що відбувається поширення української 
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культури, звичаїв та традицій. Наприклад, за статистичними даними, українці 

ще у 2012 році були вже на 5 місці за чисельність громадян, які проживають 

на території держав ЄС [3]. Проте бачимо і зворотній процес, як-от відмову 

від батьківської культури.  

Через виїзд для працевлаштування частково знімається напруга на 

національному ринку робочої сили через брак вакансій в середині держави, 

та поряд із цим, держава ризикує втрачати все більше кваліфікованих 

спеціалістів через неспроможність забезпечити їх роботою та реальною 

заробітною платою. З іншого погляду, відбувається збільшення грошових 

переказів, які вливаються в економіку України. Як паралельне явище, 

перегляд заробітних плат у державі, щоб стати конкурентоздатними на ринку 

праці. Проте недосконалість правової системи та недієвість чи часткова дія 

окремих нормативно-правових актів зберігають існування нелегального 

ринку праці та «зарплату у конвертах», що недодає до державного бюджету 

значні кошти. Брак робочих місць та спроби знайти роботу закордоном 

можуть наштовхуватися на незаконні дії, коли люди самі стають жертвами 

шахраїв, «живим товаром» у процесі торгівлі людьми, потрапляють у 

рабство. На жаль, і це є реаліями ХХІ століття. 

Та попри всі позитивні та схвальні відгуки, чомусь згадуються кадри із 

серіалу «Слуга народу», коли Президент Голобородько залишається сам у 

державі. Звичайно, всі розуміємо художнє перебільшення, але це змушує 

задуматися над реаліями.  

Дивлячись на останні події, не можемо сказати, що ситуація набуває 

позитивної динаміки. Пандемія коронавірусу (COVID-19) повернула в 

Україну понад 70 тисяч заробітчан [2]. І якщо жорсткий карантин ще 

стримував людей, то з його послабленням гостро виникає питання про 

обіцяні робочі місця в Україні, про можливість отримувати прибуток тут, на 

рідній землі. Сьогодні ЗМІ повідомляють про активні запити іноземних 

держав на робочу силу наших співвітчизників, проте можливість реалізувати 

право на вільне пересування та на працю, закріплена в Основному Законі, є 

досить утрудненою. І хоч як влада намагається утримати українців у державі, 

та забезпечити їх заробіток тут не може.  

Підсумовуючи все викладене вище, бачимо, що у межах процесу 

глобалізації досить визначальною характеристикою сучасного світу є трудова 

еміграція. В історії України вона налічує декілька хвиль, які охоплюють 

період із кінця ХІХ до початку ХХІ століття. 

Особливо важливою тема трудової еміграції стає для держави 

перехідного періоду, коли відбувається її становлення, «відвоювання» свого 

місця у світі. Економічна нестабільність змушує українців шукати щастя-долі 

закордоном. Формується міф про можливість «світлого майбутнього» за 

межами Батьківщини. Причини різні: недостатня кількість робочих місць, 

незахищеність юридична, низький рівень заробітної плати, низькі критерії 

соціальних гарантій, висока вартість на товари та послуги та ін.  
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Наслідки, звичайно, не однозначні. Поряд із «стиранням кордонів», 

інтеграцією, тим грошовим потоком із коштів заробітчан в Україну, про 

який так полюбляють розповідати, все ж це виїзд великою кількості 

працездатного населення, це незабезпеченість самої держави 

спеціалістами, це вкладання коштів у бюджетні місця у вузах та їх «не 

повернення» на благо вітчизняної економіки. Сьогоднішня ситуація ще раз 

підтверджує, що питання стоїть дуже гостро та ігнорувати його не має 

можливості. Попит на українську робочу силу сформовано, а держава, на 

жаль, не має чим цьому протидіяти.  
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