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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

УДК 334. 735 (091):  338.43  

Гелей С.  Д.  ©  

АГРАРНЕ ПИТАННЯ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ІЛЛІ  
ВИТАНОВИЧА 

Досліджується аграрне питання у науковій спадщині визначного історика, економіста 

та соціолога І.Витановича, висвітлюється його оцінка аграрної політики українських 

урядів у роки національної революції і визвольних змагань 1917-1920 рр. 

Ключові слова: І.Витанович, аграрне питання, національна революція, визвольні 

змагання. 

Heley S.  D.  

AGRICULTURAL QUESTION IN THE SCIENTIFIC 
INHERITANCE OF ILLYA VYTANOVYCH 

The agricultural matter in the scientific reserve by the outstanding historian, economist and 

sociologist is being researched. The attitude of the scientist to the agricultural politics of 

Ukrainian governments during the years of national revolution and struggle for independence in 

1917-1920 is being depicted. 

Key words: I.Vytanovych, agricultural question, national revolution, astruggle for 

independence 

Вступ. Наукова спадщина І.Витановича надзвичайно багата і різноманітна 

за своєю тематикою. Серед проблем, які учений докладно проаналізував, – ті, що 

пов’язані з вирішенням в Україні аграрного питання. На жаль, його оцінка аграрної 

політики українських урядів у роки національної революції і визвольних змагань 

1917–1920 рр. в українській історіографії не вивчалася.  

Постановка проблеми. У названій статті зроблено першу спробу 

систематизувати написані І.Витановичем праці з аграрної проблематики, проана-

лізувати його підходи щодо розв’язання земельного питання в Україні у 

найскладніший період вітчизняної історії. 

Виклад основного матеріалу. Вперше І.Витанович звернувся до названої 

теми у 1931 р., працюючи в семінарі професора Львівського університету Ф.Буяка1. У 

                                                 
© Гелей С. Д. 



 4 

1936 р. у серії відділу суспільно-історичних наук Народного університету 

„Самоосвіта” І.Витанович опублікував три праці: „як жило українське селянство в 

давнині”, „Селянська доля від часів Хмельниччини до 1948 року” і „Українське 

селянство на шляху до побіди”2. 

У липні 1937 р. І.Витанович виступив з рефератом на третіх вакаційних 

курсах для кооперативних працівників у Гребенові, а в листопаді цього ж року текст 

реферату під назвою „Дослід над селом як передумова кооперативного будівництва” 

було опубліковано в журналі „Кооперативна республіка”3. Ще через рік, у 1938 р. у 

Подебрадах (Чехословаччина) в Українському техніко-господарському інституті було 

видано працю І.Витановича „Західно-українське село, його історія та сучасний стан”. 

У 60-х роках ХХ ст. почали частіше з’являтися праці з аґрарної історії 

східноєвропейських країн, пожвавилися дослідження аґрарних відносин у радянській, 

російській і українській науці. І.Витанович виокремив таких українських дослідників 

аграрних відносин, як О.Баранович, І.Гуржій, В.Теплицький, Ф.Назаренко, 

П.Зайончковський, С.Злупко, В.Ткаченко, М.Герасименко. Продовжувалися 

дослідження аграрних відносин й в повоєнній Польщі, які охоплюють також 

українські землі.  

У рецензії, що була опублікована 1967 р. в журналі українського 

історичного товариства „Український історик”, І.Витанович зосередив свою увагу на 

аналізі праць Р.Роздольського та М.Герасименка4. На думку І.Витановича, вивченню 

історії аґрарних відносин у Галичині сприяла та обставина, що там збереглося багато 

цінного джерельного матеріалу, зокрема у давніх люстраціях королівщини, в 

інвентарних записах деяких магнатських маєтків, а найбільше — в австрійському 

законодавстві, в так званих метриках та урбаріальних описах — матеріалах з 

підготовки податкової й аграрної реформи Йосифа II, у стенографічних протоколах 

сесій Галицького сойму, в матеріалах соймових комісій та Крайового виділу, в 

статистичних публікаціях. 

За оцінкою ученого, праці Р.Роздольського й М.Герасименка дають 

вичерпні характеристики історичних матеріалів кінця XVIII – початку XIX сторіч, в 

них широко використана різномовна дотогочасна історична література. Проте 

характер праць дослідників неоднаковий. Вони відмінні й за методом дослідження і 

критичним підходом до джерел та наукової літератури і ступенем сконцентрованості 

на основних проблемах. 

Праці Р.Роздольського І.Витанович оцінив не тільки як обширніші за 

розміром і вагою проблематики, а й грунтовніші в аналізі джерел, в дослідженні 

„великої реформи” Йосифа II, еволюції аґрарних відносин у Галичині. Це — 

результат багаторічної праці, пошуків матеріалів у віденських та львівських архівах. 

Учений належав до відомої школи аґрарних істориків — Кнаппа, Мізеса й Ґрюнберґа 

(останньому автор присвятив рецензовану І.Витановичем книгу німецькою мовою; 

двотомну працю польською мовою Р.Роздольський присвятив професорові суспільно-

економічної історії Львівського університету Ф.Буякові, який керував його 

дослідженнями).  

Серію праць про аграрні відносини в Галичині після приєднання її до 

Австрії в добу цісаря Йосифа II Р.Роздольський започаткував ще книгою „Wspόlnota 

gminna w b. Galicji wschodniej i jej zanik”,  виданою  у  Львові 1936 р. Твердження 

автора цієї книги про існування „общини” в Галичині І.Витанович заперечував ще до 
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виходу її з друку, зокрема у дискусії на семінарі в Інституті суспільно-економічної 

історії проф. Ф.Буяка та в комісії Історико-філософської секції НТШ у Львові. 

Виходу у світ праці Р.Роздольського „Підданські відносини в давній Галичині” 

перешкодила війна. Автор залишив Львів і зберіг в еміграції лише один примірник 

другого тому, а рукопис першого віднайшовся у 1958 р. в архіві проф. Ф.Буяка у 

Польщі. У 1962 р. обидва томи разом з працею про „Велику податкову й аграрну 

реформу Йосифа II” німецькою мовою (датовану 1961 р.)5 видало Державне наукове 

видавництво у Варшаві6. 

У першому томі праці автор піддав критичному аналізу окремі патенти 

цісарського уряду, який в інтересах держави намагався перенести в підданські 

відносини Галичини такі заходи, які він здійснив у корінних австрійських і чеських 

землях впродовж XVII і XVIII ст. Р.Роздольський коротко зупинився на оцінці 

значення перших патентів з 1775 р., які мали на меті обмежити експлуатацію селян 

поміщиками. Найбільшу увагу він приділив патенту Йосифа II 1782 р., який 

скасовував особисту залежність селян від землевласників, а також патентам 1785–

1787 рр., які обмежували панщину до трьох днів на тиждень, скасовували будь-які 

додаткові роботи й забезпечували право селян на землю, розмежовували панські й 

селянські угіддя, забороняли домініям порушувати закон, який охороняв 

рустикальний земельний фонд, що був у користуванні селян. 

На думку І.Витановича, автор детально проаналізував податкову реформу, 

яка повинна була докорінно змінити правове і господарське становище селянства. 

Урбаріальні описи, перші земельні кадастри так звані Йосифінські метрики, інвентарі 

доміній – це основні джерела, над якими він працював. Цінними вважає І.Витанович 

також ті частини праці, в яких Р.Роздольський аналізує питання панщинно-

підданської залежності і право селянства на землю. „Хоч остаточна реформа Йосифа 

II не була здійснена, – зазначає І.Витанович, – автор вважає, що й у добу реакції, в 

першій половині XIX ст. законодавство з 1780–1790 рр. все таки стримувало 

необмежену владу доміній над підданими. Завернути до тих відносин, які були перед 

патентами Йосифа II, вже не було можливим. Започатковані реформи „випростували 

хребет” селянським масам, настроїли їх почуттям власної гідности, підготовили ґрунт 

до клясової боротьби, без якої, — додає автор, — „неможлива жодна справжня 

історія”7. 

У другому томі праці Р.Роздольський проаналізував документи, які 

ілюстрували основні події, що стосувалися розв’язання аграрного питання в 1780–

1790 рр., позицію цісаря й представників його адміністрації у справі підданських та 

податкових реформ у Галичині. Там містяться цікаві звіти галицьких губернаторів 

про стан краю й селянські справи, їх звіти центральному урядові у Відні, петиції та 

меморіали дідичів, в яких вони намагалися перешкодити заходам цісаря, а також 

обіжники губернії, донесення губерніальних урядовців, окружних комісарів щодо їх 

спостереження за станом справ у краї, окремі матеріали з процесів селян з домініями 

та ін. Двотомна праця завершена статистичними таблицями, складеними з описів 

сотень сіл Ряшівської округи і з Йосифінських метрик для всього краю. Як стверджує 

І.Витанович, ці таблиці ілюструють економічне становище селян на межі               

XVIII-XIX ст., їх категорії, земельні наділи, рівень залежності. „Цей цінний матеріял 

вдячно завершує спробу дослідника виказати в цифрах участь селянства в 

тогочасному суспільному доході, – зазначає він. – Автор виводить свою методу 
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обрахування з критичної дискусії з попередниками, які давніше укладали такі 

обрахування. Очевидно, як це признає й сам автор, такі обрахунки поділу суспільного 

доходу в підданських умовинах XVIII ст. мають тільки дуже приблизне значення й 

методологічно можуть бути дискусійними”8. 

Два „додатки” до першого тому І.Витанович розглядає як висновки і 

основну мету дослідження автора. Перший „додаток” „Господарське обличчя 

польського села перед розборами” виглядає, на думку І.Витановича, скоріше, як 

намагання автора обґрунтувати свої переконання про „громадські общини”. Методом 

ретроспективного дослідження він намагався показати виробничі відносини села, як 

компроміс між індивідуальним і колективним землеволодінням, „общинні 

інституції”, як приклади земельного співволодіння й співкористування, збагнути їх 

природу й походження. Р.Роздольський дійсно знайшов в урбаріальних описах 

декілька випадків, коли на одному наділі сиділо по кілька спільників, які разом 

виконували панщинно-підданські обов’язки, приписані на той же наділ. Проте все це 

ще не означало „інституційності” в тих родинних, чи сусідських спілках, які виникли 

внаслідок дроблення більш крупного господарства. „Якщо б автор навіть був 

заглянув до кадастральних книг деяких місцевостей в Галичині в свої часи і якщо б 

був у них скронтролював деякі записи з дійсністю, - зазначав І.Витанович, - то 

напевно знайшов би чимало випадків поділених господарств без запису до 

кадастральних книг, в яких формально фігурував один головний ніби власник, що 

збирав та платив податок за тих, які виникли з поділу, давніше цілого, господарства. 

Ледве чи в тому є якісь залишки давніх „общинних інституцій”, або явищ, пов'язаних 

із змінами виробничих відносин та господарських форм”9. 

У німецькомовній праці Р.Роздольського „Велика податкова й аграрна 

реформа Йосифа II” використано переважно ті ж самі джерельні матеріали, що й у 

попередніх працях, які були видані польською мовою. У ній автор детальніше 

висвітлив передреформаційні заходи, порівняв їх проведення в Галичині та в інших 

австрійських землях; охарактеризував дії австрійської бюрократії щодо планів цісаря, 

перебіг і причини боротьби з цісарським „радикалізмом”, мотивацію 

реформаторських намірів цісаря тощо. І.Витанович зауважив, що Р.Роздольський 

розцінив цісарські заходи скоріше негативно, якщо йдеться про вплив вчення 

фізіократів та ідей філософії природного права на Йосифа II та його найближчого 

оточення, незважаючи на те, що інші дослідники вважали ці впливи революційними 

та прогресивними, такими, що відіграли важливу роль в аграрній політиці та історії 

європейської цивілізації загалом.  

У названій праці Р.Роздольський зробив порівняльний аналіз підданства в 

окремих австрійських провінціях. Цікавою на думку І.Витановича є також 

бібліографія, що характеризує погляди за і проти реформ цісаря. 

Відомо, що частини праці Р.Роздольського уже публікувалися англійською 

мовою, зокрема в статтях „On the Nature of Peasant Serfdom in Central and Eastern 

Europe”10, „The Distribution of the Agrarian Product in Feudalism”11. 

За визначенням І.Витановича, найважливішим і найоригінальнішим 

результатом своїх досліджень панщинно-підданських відносин у Галичині в роки 

реформ Йосифа II автор вважав таки першу свою працю „Wspόlnota gminna w b. 

Galicji wschodniej j jej zanik”, що вийшла 1936 р. Її контроверсійність стимулювала 

його до продовження дослідницької праці над темою. Проте, коли Р.Роздольський у 
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своїй першій праці був ще стриманим, то в пізніших працях варшавського видання 

він посилався на цю працю впевнено. Використовуючи не завжди переконливі 

докази, знайдені у метриках та урбаріальних описах форму громадського 

землеволодіння, у 1964 р. Р.Роздольський зробив висновок про те, що деякі частини 

земельних угідь підданих селян не були поділені, тільки використовувалися спільно, 

йшлося також, зокрема, про толоки. Він нараховував у південно-східній частині 

Галичини 469 випадків „часткової” „общини”, бачив її сліди в деяких згадках про 

спільне землекористування, обмін сінокосами тощо. 

Австрійські комісари, які займалися визначенням податків на підставі 

прибутків з поля та інших вжитків, які були в користуванні кожного окремого 

селянського й панського господарства, не знали, що робити з нерозділеними в той час 

землями, наприклад, з толоками, які інколи були у спільному користуванні селян і 

доміній. Можливо, що під тиском доміній урядовці не раз ускладнювали справу, бо ж 

домінії тоді й пізніше обстоювали свої претензії на всі землі, які не були відпущені в 

індивідуальне користування селян. Комісарам була видана інструкція, щоби вони 

тимчасово такі громадські угіддя оцінювали як єдине ціле. 

Р.Роздольський ґрунтовно досліджував найменші згадки про методи 

виділення з толоки земельних наділів окремим господарствам, у той час, коли толоку 

змінювали на оранку. Залишалося неясним, чи ці процеси були епізодичними, а чи 

мали вони системний характер, чи, можливо, здійснювався обмін гірших на кращі 

угіддя.  

І.Витанович визнає справедливою критику Р.Роздольським неправильного 

вживання таких термінів, як serfdom, Leibeigenschaft, бо це не відповідало 

правильному розумінню залежності селян від поміщиків. Водночас останній дуже 

швидко взявся визначати наявність „общини”, не порівнявши такого методу 

землекористування з елементами російської общини. За І.Витановичем „Автор збуває 

й промовчує найважливіше в общині, а саме вирівнювання наділів, тоді, як у деяких 

галицьких місцевостях натрапляє неясні й тільки рідкі випадки переміни наділу 

такому чи такому підданому в інтересі доміній. Роздольський, мабуть сплутав явища 

переліжного землекористування й регулювання його з міром-общиною, відмірювання 

парцель при переході від толоки до ораниці з періодичними поревізійними 

переділами в російській общині, які вирівнювали наділи на душу, на „їдока”12. 

Найдивнішим для І.Витановича було те, що автор, який дуже часто 

акцентував увагу на необхідності дотримання в процесі історичних досліджень 

документальних аграрних термінів, сам порушував цей принцип. Так, на означення 

явищ земельних спільнот використав невластиві терміни — Dorfgemeinschaft, 

Community village, якими в науці прийнято визначати російську общину. 

Відмірювання парцель при переході від толоки до оранки Р.Роздольський вважав як 

періодичні „Umteilungen”, „redivisions”, терміни, ідентичного звучання яких в мові 

документів не зустрічаються. Не зустрічаються вони й в інших дослідників, на яких 

посилався автор. До таких, які виступили опонентами Р.Роздольському в питаннях 

„галицької общини”, І.Витанович відніс М.Герасименка. Останній зазначав, що 

„Покутська община увійшла в літературу, як якась племінна самобутність, 

пояснювана малою густотою населення і тваринницьким напрямом господарства. 

Знаменно, що до середини XIX ст. ніхто з дослідників не виявив общини в Галичині. І 

відкрита вона була лише через 100 років після свого зникнення”13. М.Герасименко 
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підкреслив, що уважний розгляд джерел показав, що в східніх районах збереглися 

залишки перелогової системи землеробства. Земельному власникові вигідно було 

давати в наділ землю селянам не в постійне користування, а тільки на час її 

господарської експлуатації. Перелоги селяни використовували, як загальне пасовище. 

Тому вчений вважав теоретичною помилкою вбачати общину в цій особливій формі 

наділення землі. Насправді у східніх районах Галичини, як ніде в іншому місці, 

землекористування селян було стабільним. Звідси можна зробити висновок, що 

подільська й покутська общини ніяких ознак общинного устрою не мали. Насправді 

ж ці общини були формою організації селянського землекористування, яка найбільш 

відповідала інтересам панського маєтку. Громади тут виконували функції 

допоміжного органу домініальної адміністрації. І.Витанович зазначив, що були в 

наукових працях і публіцистиці спроби пошуку „общин” в Україні, намагання їх 

розгледіти у різних найменших явищах спільного землекористування, порядкування 

звичаєвою солідарністю громади, в різних формах співпраці й самодопомоги 

сільського населення і до Р.Роздольського. Проте ні вітчизняна, ні світова наука 

цього факту не визнала. 

Найважливішим результатом своїх досліджень Р.Роздольський вважав 

поєднання існування „міру-общин” з екстенсивною толочною формою сільського-

сподарського виробництва, заперечуючи водночас інші дослідження, в яких 

з’ясовано, що мір-община могла існувати й за інших систем землеволодіння й 

землекористування. Крім цього, Р.Роздольський обстоював позицію, згідно з якою 

встановлення російської общини не походить від фіскально-адміністративних 

інтересів держави, як це доводило й багато російських дослідників аґрарно-правових 

відносин. Не погоджувався він також й з О.Єфименко, яка авторитетно довела, чому 

община за допомогою держави виникла в Росії і не отримала розвитку у зв’язку з 

розпадом дворища на українських землях. Натомість Р.Роздольський намагався 

вивести закономірну еволюцію міру-общини з давнього дворища, не зумівши 

належним чином це доказати методом історичного дослідження. І.Витанович був 

здивований, що в німецькомовній статті Р.Роздольський посилався на авторитети 

М.Грушевського, Багалія, Слабченка, Мякотіна, у той час, коли в їхніх дослідженнях 

він не міг знайти висновків щодо існування в галицьких землях общини.  

За словами І.Витановича, Р.Роздольський виводив теорію покутсько-

подільської земельної спільноти — „общини” з огляду на внутрішній розвиток 

громади, замість того, щоб вивчити причини нестабільного ставлення відношення 

селян до землі, особливо після Хмельниччини, турецьких та татарських нападів, 

магнатських „заїздах” тощо. Потрібно було мати на увазі також природний стан тих 

районів, а саме: нестачу пасовищ, комунікаційні та інші суспільно-гооподарські 

фактори, які зумовлювали розвиток різновидних земельних спільнот, сусідського та 

громадського регулювання користування ними. „Не заперечую, – писав І.Витанович, 

– що Р.Роздольський дбайливо намагався прослідити нелегко доступний і багатий 

матеріял, що він показав цікаві явища аґрарних відносин галицького села на межі 

XVIII-XIX ст., що він взагалі перевірив документальний матеріял, як може ніхто 

інший з дослідників перед ним, та що може найповніше сконфронтував цей матеріял 

з дотеперішньою науковою літературою. Але він у своїх висновках і здогадній 

„ретроспекції” пішов задалеко. Бо ж хіба не забагато було вважати, що схоплення „на 
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горячому” відмирання покутсько-подільської „громадської спільноти” в Галичині, 

допоможе вияснити й властиву ґенезу російського міру-общини?14” 

Загалом І.Витанович не применшував значення праці Р.Роздольського, 

повністю визнаючи важливість його вкладу в науку, незалежно від особистої думки 

про її окремі складники. 

Щодо праці М.Герасименка, то учений зазначив, що вона має характер 

синтетичного викладу історії аґрарних відносин Галичини, яка в часи Австрії була 

адміністративно оформленою в коронний край разом з малопольською територією 

історичної частини Галицько-Волинської держави. Для М.Герасименка це було 

спочатку нове й маловідоме дослідження. Проте за порівняно короткий час він 

ґрунтовно ознайомився з наявною літературою, з працями І.Франка та І.Заневича, 

добре вивчив старі пам’ятки аграрного права та інший джерельний матеріал, зокрема, 

той, який тоді зберігався у Львівському філіалі Державного історичного архіву.  

Знаючи, в якій країні здійснював М.Герасименко історичне дослідження, 

І.Витанович з розумінням поставився до методологічної настанови автора, згідно з 

якою „всю історію треба почати вивчати заново”, бо в його розумінні „праць, у яких 

аґрарні відносини розглядалися б, як закономірний результат розвитку суспільної 

форми виробництва на певному історичному етапі, фактично немає”15. 

У вивченні аґрарного розвитку Галичини авторові важливо було не 

підтвердити новими фактами основні положення марксистсько-ленінської політичної 

економії, а насамперед виявити особливості цього розвитку в умовах утвердження в 

Європі капіталізму, як світової системи і загального краху феодальної системи 

виробництва. 

У першій частині праці М.Герасименко описав соціально-економічні 

відносини в Галичині в кінці XVIII ст., після того коли вона увійшла в склад 

австрійської держави; у другій – характеризував аграрні реформи Марії Терези і 

Йосифа II; третю присвятив розглядові доби реакції (першої половини XIX ст.), 

селянським рухам після спроб реформ з кінця XVIII ст., посиленої павперизації та 

поневолення селянства,  скасування  панщини  1848 р. і, накінець, коротко 

охарактеризував соціальні й економічні результати й недоліки тієї аґрарної реформи. 

Цікавими видаються І.Витановичу теоретико-правовий висновок М.Герасименка 

щодо панщинно-підданських відносин селянства, його права на землю, визначення 

ступеня селянської залежності, перегляд категорій підданих, економічного стану 

головних класів і соціальних груп у Галичині кінця XVIII ст. – початку XIX ст., 

характеристика сільської громади й визначення реальної земельної ренти перед і 

після скасування панщини. 

Позиція автора, схема політико-економічної теорії, які звичайно передують 

аналізові фактів, мають, на думку І.Витановича, часто популяризаторський характер, 

нерідко бувають неясними, хоча б тому, що невдало перекладені з чужомовних 

текстів. Однак наміри М.Герасименка дослідити важливі факти аграрної історії й 

послідовно викласти їх у науковій праці І.Витанович вважав корисними. 

У короткому нарисі „Аграрна політика українських урядів років революції й 

визвольних змагань (1917-20)”, опублікованому 1967 р. в журналі українського 

історичного товариства „Український історик”, який у наступному році вийшов 

окремим виданням16, І.Витанович здійснив спробу дослідити аграрні відносини і 
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аграрну політику в найскладніший період української історії. Цей нарис мав за мету 

дати лише загальний огляд основних принципів, які виявилися в поглядах, дискусіях, 

різноманітних проектах та в земельному законодавстві того часу. Для більш 

глибокого аналізу проблеми учений заглиблюється в минуле, згадуючи при цьому 

праці, що були написані до означених подій17. 

Багатими на цифровий матеріал І.Витанович визнав праці М.Огоновського, 

Б.Бруцкуса, П.Архангельського, П.Маслова, П.Месяцева, В.Косинського18. 

Після революції в Росії 1905-1907 рр. з’явилися наукові дослідження 

М.Порша, Є.Чикаленка, М.Стасюка, В.Садовського19. 

У 1906 р. в петербурзькому тижневику „Украинский вестник” були 

опубліковані статті про тогочасні погляди на земельну реформу М.Туган-

Барановського, М.Грушевського, М.Могилянського. На підставі дореволюційних 

джерел і літератури багатий матеріал зібрав один із співробітників підготови проектів 

земельного закону Центральної Ради, згодом професор Української господарської 

академії О.Мицюк20. У першій частині другого тому цієї праці він проаналізував 

аграрні відносини в Україні й селянські рухи у революції 1905-1907 рр., дискусії і 

погляди у тогочасних урядових колах і в Державній Думі, наслідки Столипінської 

аграрної реформи в Україні та переселення українських селян за Урал, в Сибір і на 

Далекий Схід. 

Цінний матеріал, що характеризував розвиток сільського господарства в 

Україні, його кількісні та якісні параметри, зібрали та узагальнили Г.Кривченко, 

К.Воблий, М.Слабченко, І.Фещенко-Чопівський21. 

І.Витанович звернув також увагу на збірники документів і матеріалів, які 

були джерельною базою для написання названих досліджень22, а також на праці 

В.Першина, І.Гуржія, В.Теплицького, Ф.Назаренка, І.Ганжі, О.Овсянникова. 

Історії аграрних відносин у Галичині були присвячені праці В.Будзиновсь-

кого, Ю.Павликовського, О.Войнаровського, Є.Храпливого23, а в 50-60 рр. – 

М.Герасименка та С.Злупка24. 

Особливого значення учений надавав працям з аграрної тематики І.Франка, 

які були зібрані у збірці „В наймах у сусідів” (Львів, 1914 р.) та в 

девятнадцятитомному виданні творів письменника, а також статистичним працям 

В.Навроцького. 

Із числа істориків, які досліджували аграрне питання в час Української 

революції, учений назвав П.Христюка, Д.Дорошенка, М.Шаповала25. 

З досліджень польських авторів І.Витанович виокремив праці 

С.Щепановського („Nędza Galicji w cyfrach”, Львів, 1888), Ф.Буяка („Galicji”, т. І-ІІ, 

Львів, 1908-1910), Й.Бузека („Własność tabularna w Galicyi”, — „Wiadomości 

statystyczne”, ХХ-3, його ж „Administracya gospodarstwa społecznego”, Львів, 1913), а 

також Л. Каро, Л.Біґельайзена, Т.Пілата, М.Лося, Л.Пайґерта, А.Кшижановського. 

До найновіших і особливо цінних праць, в яких йшлося про розвиток 

сільського господарства в Україні, І.Витанович відніс монографію К.Кононенка 

„Україна і Росія. Соціально-економічні підстави української національної ідеї 1917-

1960” (Мюнхен, 1965). За його словами, „це студія компетентного автора так у 

політико-аґрарній теорії, як і в практичній організації аґрарної адміністрації, багата 

спробами критичної аналізи розвитку соціяльно-економічних відносин України 
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найновішої доби на підставі численно зібраного й простудійованого матеріялу й 

використаної літератури”26. Названа праця була продовженням двох попередніх 

праць автора27. 

У контексті аналізу земельного закону, прийнятого Центральною Радою в 

січні 1918 р., І.Витанович назвав праці Р.Залозецького, М.Зерінга та М.Баєра28. Праця 

Р.Залозецького детально проаналізована нами в монографії „Львівська комерційна 

академія. Нарис історії”29. 

Таким чином, історіографія дослідження свідчить про ґрунтовні знання 

ученим праць з аграрної проблематики як вітчизняних, так і зарубіжних істориків, 

економістів, учених-аграрників. Це дає йому підстави стверджувати, що вивчення 

аграрної політики українських урядів у контексті боротьби за відновлення власної 

державності буде ще вимагати чималих зусиль для всебічного аналізу центральної 

проблеми української революції 1917-1920-х рр. 

У другому розділі (праця складається з семи розділів та коротких висновків) 

І.Витанович характеризував розміщення соціальних сил в аграрній структурі України, 

зокрема у 1917 р. Згідно з наведеними даними селянські господарства в Україні у 

1917 р. складалися з таких категорій: без засіву – 700 тис. господарств (15 %), 1-3 

десят. – 800 тис. (20 %), 3-5 десят. – 1000 тис. (22 %), 5-8 десят. – 950 тис. (21 %), 8-10 

десят. – 600 тис. (13 %), 10-20 десят. – 300 тис. (7 %), понад 20 десят. – 80 тис. (25). 

Разом в Україні нараховувалося 4430 тис. господарств30. 

І.Витанович підкреслив, що значна частина земельних угідь в Україні 

належала іноземним магнатам.  Лише  цариця  Катерина  II  за 12 років (з 1775 р.) 

роздала своїм фаворитам, які, зрозуміло, були чужинцями, біля 4,5 млн десятин землі 

в Південній Україні. На Правобережжі до найновіших часів зберігали свої маєтки 

потомки власників лятифундій, дарованих польськими королями. Після Полтавської 

битви 1709 р. великі земельні ділянки отримали на Лівобережжі Меншикови, 

Долгорукі, Шафірови, Шереметєви, Мусін-Пушкіни та ін. Маєтки графів 

Бобринських на Київщині досягали більше 40 тис. десятин, Санґушків до 65 тисяч, 

графів Потоцьких, Браніцьких на Київщині, на Поділлі й на Волині досягали сотні 

тисяч десятин. Величезні маєтки мали в Україні герцоги Мекленбурґ-Стреліцькі 

(Карлівка на Полтавщині понад 60 тис. десятин), Саксен-Альтенбурзькі, 

Енґельгардти, Шейдемани, Фальц-Фейни, родичі царської династії (наприклад, 

великий Грушівський маєток кн. Михайла в Південній Україні) та ін. Лише декілька 

великих маєтків належали давнім аристократичним українським родам — 

Скоропадським, Кочубеям, Ґалаґанам, Милорадовичам, Тарновським (переважно на 

Чернігівщині).  

На воєнному інтендантстві заробили гроші і закупили великі земельні 

маєтки деякі представники нової буржуазії й нащадки колишніх селян-кріпаків — 

Терещенки, Харитоненки, Яхненки. Їхні нащадки зазвичай цуралися національного 

коріння, за винятком таких, за вдалим виразом І.Витановича, „білих круків”, як брати 

Платон і Василь Симиренки, Г.Ґалаґан, Є.Чикаленко, брати Шемети, які не тільки 

виступали меценатами української культури, а й часто відігравали важливу роль в 

українському громадському житті. За статистикою у 1905 р. в Україні нараховувалося 

97 великих маєтків, які охоплювали два мільйони десятин землі. Вони належали 

переважно полякам, росіянам або ж німцям31. 
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За даними І.Витановича у 1917 р. велика земельна власність у 9 губерніях 

України становила біля 13 млн десятин (37%) усієї сільсько-господарської площі. 

63% угідь припадало на селянські, 30% – на дворянські, поміщицькі й на землі 

буржуазії, 0,6 млн (1 %) належало церкві й манастирям, 2 млн (6 %) – державі32. 

Низькі заробітки в маєтках великих власників, на цукроварнях і бурякових 

плантаціях, неможливість відпливу селян на заробітки до промислових центрів, які 

лише почали розвиватися, безземелля і малоземелля – все це робило нестерпним 

становище селян. Від 1860 р. до початку ХХ ст. сільське населення України 

збільшилося на 86 %, а площа селянських земель лише на 31 %. Понад 75 % усього 

населення України і понад 82 % українців займалися хліборобством. Від 1891 до 1900 

р. з України емігрувало в Росію 336 тис. осіб; в наступному десятилітті переселення 

українців за Урал, в Сибір і на Далекий Схід значно пожвавилося. За підрахунками 

К.Воблого, від 1896 р. до 1916 р. з України емігрувало біля 1 600 тис. осіб33. 

За підрахунками С.Остапенка напередодні революції 1917 р. в українських 

селянських господарствах не могли знайти собі роботи біля 7 778 тис. осіб; тільки 

близько 3 млн з цього числа знаходило дуже низько оплачувану роботу в 

поміщицьких господарствах. Українська промисловість могла використати в той час 

не більше 1 080 тис. робітників34. 

Аґрарна революція 1905-06 рр., як стверджує І.Витанович, не розв'язала 

важливих селянських проблем – не знизила цін на купівлю і оренду землі. Правда, на 

40-50 % зросли заробітки, поліпшилося ставлення до сільськогосподарських 

робітників, скоротилася тривалість робочого дня, менше стали обдурювати 

робітників під час розрахунків за працю тощо. Революція послабила позиції 

поміщиків, натомість селянство здобуло досвід, відчуло власні сили, усвідомило 

потребу ширшої організованості. Як зазначав О.Мицюк, „політичні події 1905 р. 

кинули в ряди непідготованого селянства таку масу ідей, фактів і вражень, що 

місцями воно з трудом могло в тому розібратися”35. 

Столипінська аграрна реформа також мала за мету утворення економічно 

сильних господарств шляхом викупу землі у поміщиків. Останні були налякані 

революцією й обтяжені боргами, виставили на продаж більше земель, ніж до 1905 р. 

Для полегшення аграрно-фінансових операцій було засновано Селянський банк, який 

давав довготермінові позики і виступав посередником у продажу й купівлі землі, а 

нерідко й сам скуповував землю в поміщиків та перепродував селянам. 

Водночас, за переконанням І.Витановича, Столипінська аграрна реформа 

пожвавила дискусію про общинне землеволодіння. Містична віра слав’янофілів в 

общину О.Герцена, М.Чернишевського та їхніх послідовників розвинули російський 

народницький соціалізм у нову ідеологію російської соціал-революційної політичної 

партії, що вбачала в общині „зерно”, з якого може вирости майбутній соціальний лад. 

Вважалося, що цей зародок колективної форми землеволодіння, скоріше наблизить 

Росію до соціалізму, ніж соціально-економічний лад країн Західної Европи. 

Критикуючи аграрну реформу Столипіна, захисники общини звинувачували реформу 

в тому, що вона зруйнує класову селянську солідарність. 

Противниками общини в Росії виступали, як їх називав І.Витанович, давні 

„западники”, нові ліберальні кола. Їхні погляди в „Записках по крестьянскому делу” 

(1904 р.) висловив російський міністр С.Вітте, який доводив, що тимчасове 

землекористування в общині становить велику перешкоду на шляху поліпшення 
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сільськогосподарської культури, вбиває стимул поступу, стримує ініціативу й енерґію 

господаря та доводить до зубожіння село, затримує в ньому пасивну, надлишкову 

робочу силу. 

Третій розділ праці І.Витанович присвятив аналізу земельного питання в 

програмах українських політичних партій. Як відомо, молодь, яка не бажала 

вливатися в російські політичні рухи „всеросійського масштабу”, намагалася 

формувати свій соціально-політичний світогляд і працювати на благо українського 

народу. У 1899 р. виникла Революційна українська партія (РУП), яка дуже скоро 

поділилася на Українську народну партію (УНП) під орудою М.Міхновського і на 

Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП) з більш лівими 

поглядами, якою керував Д.Антонович. До керівництва партії увійшло чимало 

зрусифікованих українців, далеко не всі з яких розуміли необхідність боротьби не 

лише за соціальні, а й за національні інтереси власного народу. 

Важливу роль у розв’язанні аграрного питання відігравали соціалісти-

революціонери, які з 1912 р. стали пристосовуватися до українських умов, видавали в 

Києві свою газету „Голос труда”, залучили до співпраці гуртки українських 

соціалістів-революціонерів. Не дивно, що усі селянські з’їзди першого року 

революції відбувалися під есерівськими гаслами. На думку І.Витановича, вирішальне 

значення при цьому мала не сама програма соціалізації землі, до якої практично ще 

не приступали, а те, що есери рішучіше, ніж інші партії, відстоювали конфіскацію 

землі у великих землевласників. Так ІІ з’їзд УПСР прийняв рішення створити 

український земельний фонд, скасувати приватну власність на землю і передати її у 

суспільне користування земельним комітетам. 

Провідний діяч правого крила УПСР М.Ковалевський так характеризує 

земельну програму своєї парті: „Як позитивну програму аграрної перебудови України 

ми висували знану вже концепцію націоналізації землі, себто удержавлення всієї 

землі і створення земельного фонду української держави. При цьому пояснювали, що 

за рахунок удержавлення великих панських маєтків буде збільшена площа 

селянського землеволодіння. Ми пояснювали також, що здійснення цієї програми і 

соціяльної реформи дасть змогу українським селянам через своїх представників 

повсякчас регулювати селянські наділи і творити нові форми селянського 

господарства”36. 

Як справедливо зазначав І.Витанович, селянство не завжди розбиралося в 

абстрактній термінології агітаторів і на з’їздах схвалювало резолюції, погоджуючись 

на соціалізацію землі з усіми її особливостями. „Безземельне й малоземельне 

селянство, спрагле землі, – зазначав учений, – в революційному піднесенні не 

задумувалося, в якій правній формі вдасться йому роздобути її — чи на право 

власности, чи в спадщинне користування; не розбиралося в незрозумілій для нього 

різниці, чи абстрактна власність належатиме державі (націоналізація), чи буде в 

розпорядженні обраних земельних комітетів (соціялізація): у народній уяві „земля 

Божа”, а труд дає право на неї, головне, щоб дістати конкретний трудовий, чи 

принаймні мінімальний наділ у користування”37. 

Молоді люди з УПСР в умовах революції не були готовими до розв’язання 

складних державотворчих завдань, не мали необхідних знань і досвіду щодо 

вирішення селянського питання. За словами І.Витановича, в цих умовах важко було 

знайти „розважних та сміливих адміністраторів і законодавців”. 
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Другою українською соціалістичною партією, яка найчисленніше була 

представлена в Центральній Раді і в Генеральному Секретаріаті, була Українська 

соціал-демократична робітнича партія(УСДРП). Партія не мала добре розбудованої 

структури, проте в її складі були відомі політичні та громадські діячі, серед яких 

В.Винниченко, С.Петлюра, Б.Мартос, Д.Токаревський, М.Порш, А.Лівицький, 

М.Ткаченко, В.Садовський, І.Мазепа, Й.Гермайзе та ін.  

У земельній справі партія також не мала готової програми. Орієнтуючись 

певною мірою на революційних соціалістів, українські соціал-демократи виступали за 

конфіскацію нетрудових земель без викупу, критично ставилися до соціалізації, 

наполягали на націоналізації землі. Щодо загальної націоналізації й передачі землі в 

спадщинне користування в межах споживчої і трудової норми без права продажу чи 

здачі в оренду, українські соціал-демократи, хоч і сперечалися з українськими 

соціалістами-революціонерами, проте на початку виступали досить невпевнено.  

Українська партія соціалістів-федералістів, яка, на думку І.Витановича, не 

була ні соціалістичною, ні федералістичною, займала скоріше центриську позицію, а 

щодо програмних вимог – була близькою до національних демократів. Ця партія була 

малочисельною, проте володіла кваліфікованими кадрами, до яких належали колишні 

члени Товариства українських поступовців Є.Чикаленко, В.Леонтович, Д.Дорошенко, 

С.Єфремов, А.Ніковський, В.Прокопович, О.Шульгин, І.Фещенко-Чопівський, 

К.Мацієвич, М.Корчинський та ін.38 

У травні 1918 р. партія українських соціалістів-федералістів на своєму з’їзді 

сформулювала програму діяльності, в якій підтримувала ідею загальнонаціональної 

консолідації Української Держави. Водночас партія визнала ідею федералізму такою, 

що в політичному житті має таке ж загальносвітове значення, як в соціально-

економічному житті соціалізм, а тому ці ідеї мають залишитися провідними в 

програмі партії. Щодо найближчих перспектив, то враховуючи реальні стосунки 

України з Росією, партія виключала будь-яку можливість федеративного зв’язку з 

цією країною. Єднання з іншими сусідами, які утворили тоді свої держави, партія 

вважала можливим і навіть бажаним для інтересів України. 

Шляхи розв’язання аграрного питання в резолюції з’їзду накреслив 

К.Мацієвич – вчений-агроном, теоретик і практичний організатор громадської 

агрономії і господарської кооперації. Він пропонував таке: право власності на землю 

належить державі; приватна власність на землю повинна бути скасована, аби 

вилучити землю з числа засобів експлуатації людської праці; рішуча й послідовна 

демократизація землеволодіння на підставі примусового відчуження за відповідну 

плату усіх земель, що перевищують трудову норму, і передавання їх малоземельному 

і безземельному селянству. 

У Центральній Раді члени партії соціалістів-федералістів голосували за 

відчуження великих маєтків без викупу. 

До Української демократично-хліборобської партії (УДХП), яку в червні 

1917 р. утворили українська інтелігенція та національно свідоме селянство, належали 

С.Шемет, В.Липинський, В.Шкляр, М.Боярський, М.Макаренко, В.Чигрин, 

І.Корніенко. В установчих зборах тієї партії взяло участь 1 500 селян і 20 поміщиків. 

Вони проголосили суверенність українського народу, збереження приватної 

власности і розв’язання земельної справи Українським сеймом на основі парцеляції за 

викупом39. 
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Основою аграрної реформи програма УДХП вважала творення „хуторів”, 

для яких мав бути „заснований державний земельний фонд з казенних, кабінетських, 

удільних, монастирських і т. п. земель, а також із земель приватних власників, котрі 

законодавчим порядком в міру потреби, мали переходити за викупом, за 

справедливою ціною у власність держави, поверх певної, установленої законом 

норми”40. 

Щодо дрібніших партій — Соціалістів-самостійників, Української трудової, 

Української федеративно-демократичної партії та інших, то вони, на думку 

І.Витановича, помітної ролі у розв’язанні аграрного питання не відігравали. 

На відміну від всеросійських партій, які вважали, що земельне питання 

можуть розв’язати тільки Всеросійські установчі збори, які визначатимуть новий лад 

усієї колишньої імперії, українські на всеукраїнських та місцевих з’їздах заявляли, що 

практична розробка й схвалення земельних законів згідно з умовами місцевого життя 

належать „Українському соймові”. Перший Всеукраїнський селянський з'їзд у 

середині червня 1917 р. сформулював основні принципи земельної реформи в 

Україні: приватна власність на землю повинна бути скасована. „Вся земля на Україні 

без викупу іде в український земельний фонд, яким завідує сам народ через 

Український сойм і повітові та волосні земельні комітети, вибрані на демократичних 

основах. Всеросійські Установчі збори повинні це затвердити. З цього фонду можуть 

користуватись загально тільки ті, котрі будуть обробляти землю своїми руками. 

Необхідно установити земельну норму, яка повинна бути не менша від норми 

зуживання й не більша від трудової. В межах цієї норми всі хлібороби можуть 

залишитися при своїх господарствах. Бажано, щоб більші зразкові господарства 

передавалися в руки сільськогосподарських товариств. Ліси, води, копальні й інші 

земельні надра в межах України визнаються власністю всього народу. Видатки по 

земельній реформі платить держава. Всі посередні й інші податки скасовуються. 

Замість них заходиться один безпосередній доходовий податок”41. 

Посилаючись на відомих дослідників, І.Витанович розглянув розв’язання 

аграрного питання в третьому Універсалі, в якому були сформульовані такі засади: 

„Од нині на території Української Народної Республіки існуюче право власности на 

землі поміщицькі та інші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського 

значення, а також на удільні, монастирські, кабінетські та церковні землі — 

касується... 

Визначаючи, що землі ті єсть власністю всього трудового народу і мають 

перейти до нього без викупу, Українська Центральна Рада доручає генеральному 

секретареві земельних справ негайно виробити закон про те, як порядкувати 

земельним комітетам, обраним народом, тими землями до Українських установчих 

зборів”42.  

Універсал призначав вибори до Українських установчих зборів на 27 грудня 

1917 р., а день їх скликання – 9 січня 1918 р. 

У роз’ясненні Генерального Секретаріату зазначалося, що „скасування 

права власности на згадані в Універсалі землі та перехід тих земель до трудового 

народу без викупу” ... треба розуміти так, що воно переходить „до народу Української 

Народньої Республіки, а значить від дня оголошення Універсалу дотеперішнім 

власникам забороняється землю продавати, купувати, дарувати чи передавати кому-

небудь у власність якими-будь способами, бо ці землі Українська Центральна Рада 
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вважає власністю не окремих осіб чи установ, а всього народу, при чому, це 

скасування власности, як і весь земельний лад на Україні, мають підтвердити і 

остаточно встановити Українські установчі збори... 

До Установчих же зборів ці землі передаються в завідування вибраних 

народом земельних комітетів, які будуть порядкувати ними, як це зазначено в 

Універсалі, на основі спеціяльного закону, що Генеральне секретарство земельних 

справ має негайно виробити, а Центральна Рада розглянути і затвердити”43. 

У Секретаріаті земельних справ під керівництвом тимчасово виконуючого 

обов’язки секретаря Б.Мартоса було підготовлено проект земельного закону, який 27 

грудня 1917 р. Б.Мартос презентував на 8-ій сесії Центральної Ради. Закон, що мав 

тимчасовий характер і був розрахований на час до Українських зборів, скасовував 

право приватної власности на землю, забороняв продаж і передачу в оренду землі, 

передавав землю в розпорядження земельних комітетів, визначав їхню компетенцію, 

виділяв землю для сільськогосподарських шкіл та дослідних установ, встановлював 

права кооперативів для спільного обробітку землі, трудову (максимальну) норму 

землі в 40 десятин. 

Проект закону не передбачав скасування права власности на ті землі, які 

належали містам, містечкам і селам або на яких розміщувалися. дачі, садиби, городи, 

сади, дослідні поля і станції, а також копальні, каменоломні, заводи, фабрики і т. п. 

Що ж до лісів, які для країни мали особливе значення, то їх статус мав бути 

визначений спеціальною постановою. 

На засіданні Центральної Ради закон був провалений зусиллями 

проросійської п’ятої колони. Для більшовицького уряду було не бажаним, щоб 

земельний закон прийняла саме Центральна Рада, мовляв, землю селянам дадуть 

тільки вони – більшовики.  

Після того, коли більшовицьким агітаторам не вдалися підривні акції проти 

Центральної Ради з середини, 17 грудня 1917 р. Раднарком за підписами В.Леніна й 

Л.Троцького направив Україні ультиматум, який Генеральний Секретаріат УНР 

відкинув. З’їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів у Києві (16-19 грудня 

1917 р.), на який більшовики покладали велику надію, висловив повне довір'я 

Центральній Раді і Генеральному Секретаріатові та у відозві до народу засудив 

безпідставні більшовицькі домагання, подані в ультиматумі. І тоді уже поза межами 

України була сформована більшовицька армія, яка несла в Україну терор і руїну.  

У відповідь 9 січня 1918 р. Центральна Рада IV Універсалом проголосила 

створення суверенної і незалежної Української Народної Республіки. В Універсалі 

зазначалося, що „в земельній справі комісія, вибрана на останній сесії Центральної 

Ради, вже виробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу, 

прийнявши за основу скасування власности і соціялізацію землі...”44. 

У той саме час, коли на вулицях Києва йшли запеклі бої, Центральна Рада 

ухвалювала закони. 18 січня 1918 р. був прийнятий Земельний закон. Головний його 

зміст, як вважав І.Витанович, полягав у такому: право власності на усі землі з їх 

водами, надземними і підземними багатствами в межах Української Народної 

Республіки скасовувалося. Вони стають власністю УНР. Користуватися цими 
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землями мають право усі громадяни держави без різниці у статі, віросповіданні й 

національності. Право розпоряджатися землею, до скликання Установчих зборів, 

мала Центральна Рада; міськими землями – органи міського самоврядування, іншими 

— сільські громади, волосні, повітові і губернські земельні комітети у межах їх 

компетенцій. 

Землю у приватно-трудове користування сільським громадам та 

добровільно створеним товариствам наділяли земські комітети, вони ж 

встановлювали правила господарського використання відведених земель у межах 

закону. Нормою наділу для приватно-трудових господарств повинна була бути така 

кількість землі, на якій родина або товариство могли б задовольняти свої споживчі 

потреби. Наймана праця могла використовуватися у виняткових випадках згідно з 

правилами, що їх встановлювали земельні комітети. Користування землею було 

безплатним. Оподаткуванню підлягали лише землі, надані поза встановлену норму 

або ж ті, які приносили надзвичайні доходи, пов’язані з природними умовами, 

вигідними комунікаційними і соціально-економічними умовами, і не залежали від 

затраченої праці. 

Проводити в життя Земельний закон Центральній Раді не довелося, бо війна 

з більшовиками охопила велику частину українських земель. За словами 

І.Витановича, „Більшовики брали несвідомі маси, що їх попередній режим утримував 

на низькому культурному рівні, не законом, а гаслами: „Грабуй награбоване”, „Земля 

селянам, фабрики робітникам” і т. д. Для них найважливіше було підірвати всякий 

лад, що його намагалася заводити противна, хоч би яка революційна у своїх 

соціяльних прагненнях сторона, та не дати себе нікому випередити в соціяльно-

політичній революції й боротьбі за владу та за завоювання мас”45. 

Під кінець лютого 1918 р. Центральна Рада повернулася до столиці, а в 

середині березня міністер внутрішніх справ П.Христюк розіслав земельним комітетам 

розпорядження, в якому закликав повернути власникам незаконно відібране у них 

майно. Земельним комітетам було наказано припинити насильство і навести в селі 

порядок, передбачений законом46. Проте, як справедливо зазначав І.Витанович, 

„наладнати зруйновану адміністрацію в країні було дуже важко через брак 

національно свідомих і вірних справам української державности фахових сил, та ще й 

при дальших протидіях численних .ворожих сил, не прихильних державному 

відродженню України”47. 

З іншого боку, з приходом австрійських і німецьких військ в Україну 

піднесла голову аґрарна реакція, серед якої були великі землевласники, зокрема, 

польські магнати, які не погоджувалися із земельною соціальною політикою 

Центральної Ради. Частина українського патріотично налаштованого селянства, яке 

відстоювало державницькі позиції України, також була в опозиції до земельного 

закону, прийнятого Центральною Радою. 

І.Витанович наводить цікавий документ, який помістив Д.Дорошенко у 

другому томі своєї праці і який нібито свідчить про погляд австрійського агента на 

політику окупаційної влади в Україні. З донесення своєму уряду під назвою „Unsere 

Politik in der Ukraine” видно, що ця політика проводиться в інтересах великих 

землевласників в Україні. „Лінія нашої політики на Україні мусіла б безумовно 

повернутися вправо, – зазначалось в документі. – Цей поворот, одначе, мусить мати 

свої певні межі з огляду на те, що ми мусимо знайти порозуміння з тими широкими 
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колами населення, чиї інтереси до деякої міри зв'язані з сучасним режимом. Треба з 

увагою ставитися до цих інтересів, якщо ми не хочемо наштовхнутися на гострий 

опір. Конкретно кажучи: селяни мають тепер все, усю одібрану від поміщиків землю і 

всі хлібні запаси. Вони складають собою величезну більшість народу. Відібрати від 

них здобуту землю є річчю неможливою. Так само, як неможливо силою примусити 

постачати нам хліб. Залишається один засіб: зацікавити селян з господарського 

погляду якомога інтенсивнішим обробленням землі і продажем продуктів. Це може 

статися лише тим способом, що їм буде законно забезпечено через визнання 

індивідуальної власности й фактичне — через воєнну оборону проти грабунків і т. д. 

— володіння землею, прибуток від урожаю і прибуток від проданого хліба”48.  

29 квітня 1918 р. в Україні відбувся політичний переворот. Того ж дня на 

„Хліборобському конґресі” в Києві Павла Скоропадського було проголошено 

гетьманом України. Конгрес проводився з ініціативи „Союзу земельних власників”. 

Участь у ньому взяли також делегати хліборобських організацій, що їх на з'їзд 28 

квітня скликала Українська демократично-хліборобська партія. Обидві партії стояли 

на засадах приватної власності на землю, проте в їхніх поглядах на розв’язання 

земельного питання були й розбіжності. Так Союз земельних власників виступав 

проти принципу примусового викупу панських земель, відстоював непорушність 

приватної власності на землю, а тому не без порозуміння з командуванням 

окупаційних австро-німецьких військ прагнув до повалення Центральної Ради й 

заміни її сильною владою монархічної форми. Під кінець гетьманського періоду 

„Союз” розпався на дві течії. Представники крупної земельної власності, переважно 

неукраїнського походження, не сприймали земельної реформи, самостійність і 

суверенність України вважали лише перехідною формою до федерації з майбутньою 

обновленою Росією. Група дрібніших українських землевласників і частина селян – 

членів „Союзу” стояли ближче до Української демократично-хліборобської партії. У 

своєму меморіалі, поданому гетьманові 20 жовтня 1918 р., вони заявили, що Україна 

повинна бути незалежною та суверенною державою з парламентсько-демократичним 

ладом на чолі з гетьманом. Вони також вважали, що принцип приватної власності має 

бути непорушним, але в інтересах держави розмір володіння землею необхідно 

обмежити. Аґрарну реформу необхідно провести негайно і в інтересах широких 

верств селян-хліборобів, як єдиної та міцної підвалини української державності49. 

Політику сильної влади гетьмана підтримала також Кадетська партія, в якій 

гуртувалася переважно ліберальна буржуазія й пов'язана з нею ліберальна 

інтеліґенція російського і єврейського походження. З близьких до цієї політичної 

партії кіл сформувалася організація з представників крупного капіталу — великої 

промисловості, торгівлі, фінансів і сільського господарства України, названа 

„Протофіс”. Вона, на думку І.Витановича, стала головним ініціатором тісного 

державного союзу України з відреставрованою Росією, обстоюючи нерозривність їх 

спільних економічних і політичних інтересів. „Протофіс”, крайньо права група 

„Союзу земельних власників” і кадетська партія мали вплив на формування Ради 

міністрів гетьманського уряду й реорганізацію адміністрації в країні50. 

У кадетській партії також була невелика група національно свідомих 

українців-лібералів, переважно інтелігентських професій, які ще до революції брали 

участь в українському громадському житті, були членами Товариства українських 

поступовців, стояли на ґрунті української незалежності, але в єдності з Росією. У 
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національному питанні вони добивалися широкої свободи для українського 

культурного життя. Окремі представники цієї групи, що були представлені в уряді 

гетьмана, намагалися впливати на збереження національного характеру його політики 

та протидіяти впливам чужонаціональних, ворожих українській державності, сил. 

Вони підтримували курс на консолідацію українських національних сил, прагнучи 

створити соціально-політичний поміркований центр, приєднати до нього насамперед 

українських соціалістів-державників, дійти до порозуміння з державотворчими 

силами тих партій, які займали панівне становище в Центральній Раді. 

УДХП в земельній справі обстоювала приватновласницький принцип, 

вважаючи кінцевою метою проголошення примусового викупу великих земельних 

маєтків. Окремі діячі цієї партії ще до гетьманського перевороту намагалися знайти 

компроміс із соціалістичною більшістю Центральної Ради.  

24 травня було створено Український національно-демократичний союз 

(УНДС), в який увійшли партія Українських соціалістів-федералістів, Українська 

демократично-хліборобська партія, Українська трудова партія, об’єднана рада 

залізниць України і поштово-телеграфної спілки. З дорадчим голосом вступили до 

Союзу українські соціал-демократи і соціал-революціонери. У меморіалі, переданому 

гетьманові, Союз гостро критикував перші кроки діяльности уряду Ф.Лизогуба, 

зазначаючи „що сучасний кабінет міністрів врятувати державу від анархії й безладдя, 

встановити тверду владу, оперту на довір'я народу та зміцнити самостійну українську 

державу не зможе, а тому українські партії й організації висловлюють йому вотум 

недовір’я”51.  

У відозві до німецького уряду Український національно-демократичний 

союз зазначив, що в українському народі відбулася природна й здорова реакція проти 

утопічних і шкідливих тенденцій у розв’язанні земельної проблеми. Одна частина 

селянства, організована в союз ще за московського самодержавства земськими 

начальниками, була керована московськими і москвофільськими поміщиками; інша, 

організована українською інтелігенцією та поміщиками-патріотами, виступала під 

проводом останніх. Усіх їх об'єднувало бажання відстояти принцип приватної 

власності на землю, на який зазіхали соціалісти. „Та коли українські провідники 

хліборобів хотіли тільки ґрунтовної реорганізації Центральної Ради й правительства 

уведенням буржуазних українських елементів, зазначалося у зверненні, – в той час 

московські провідники хліборобів, підшиваючись під українську шкуру, хотіли 

повного знищення самої ідеї Центральної Ради”52.  

І.Витанович коротко охарактеризував і позицію в аграрному питанні інших 

політичних партій. Так Українська соціал-демократична партія на з'їзді у травні 1918 р. 

заявила, що своєю недолугою земельною політикою соціалісти-революціонери 

відштовхнули дрібних власників у табір землевласників. Змінивши один з пунктів 

своєї програми, з’їзд визнав право власності селян на землю в межах встановленої 

відповідно до місцевих умов норми. 

Партія Українських соціалістів-революціонерів на з’їзді, що відбувся у 

травні 1918 р., запропонувала реформу, згідно з якою земля, яка перебувала у 

володінні приватних власників, до певної норми залишається їхньою і передається у 

спадщину. Проте ця пропозиція не набрала більшості голосів. 

Обі ці партії пережили розкол, виокремлення з їхніх рядів лівих течій, які 

згодом перейшли в комуністичний табір. Як зазначав І.Витанович, деякі члени 
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опозиційних партій, що були відсторонені від співпраці з гетьманським урядом, 

провели важливі заходи, спрямовані на організацію кооперативного будівництва, 

розбудову шкільництва і піднесення національної свідомості селянства.  

Щодо аграрної політики гетьманського уряду, то у першій своїй „Грамоті до 

всього українського народу” він відстоював право приватної власності на землю, як 

фундаменту культури й цивілізації, відмінивши розпорядження з цього питання як 

попереднього українського, так і тимчасового російського урядів. Була відновлена 

повна свобода купівлі-продажу землі. Передбачалися заходи щодо викупу земель за 

справжньою вартістю у великих землевласників і наділення нею малоземельних 

хліборобів. 

14 червня 1918 р. Рада міністрів прийняла розпорядження „Про право 

продажу та купівлі землі”, згідно з яким: кожен власник сільськогосподарських та 

лісових угідь має право їх продажу без обмежень; державний земельний банк може 

придбати сільськогосподарські та лісові угіддя без обмеження на підставі цього 

закону; одна фізична чи юридична особа має право купити або отримати шляхом 

дарування сільськогосподарські ділянки, розмір яких не перевищував би 25 десятин; 

земельні товариства окремих приватних осіб мають право придбати або отримати 

шляхом дарування сільськогосподарську землю за умов, що її розмір не буде 

перевищуватиме тієї кількості, яку мають право набути усі члени товариства, 

враховуючи право кожного згідно зі ст. 3 цього закону; набування 

сільськогосподарських та лісових ділянок в розмірах, що перевищують норми, 

зазначені в ст. 3 і 4, допускаються тільки з особливого дозволу міністра земельних 

справ для громадських, промислових або інших культурно-господарських цілей. 

Контроль за виконанням цього закону покладався на повітові та губернські земські 

комітети53.  

8 липня 1918 р. Рада міністрів ухвалила Тимчасовий закон про заходи з 

боротьби з розрухою в сільському господарстві. Губернським земельним комісіям 

закон надавав право встановлювати міри покарання, зокрема, примусові громадські 

роботи та грошові штрафи за знищення посівів, врожаю та зібраного хліба; за 

свавільне закриття чи припинення сільськогосподарських робіт тощо. 

Тим часом поміщики стали самовільно організовувати „каральні відділи”, 

які жорстоко розправлялися із селянами, відбирали в них захоплене з панських дворів 

і власне майно, вивозили їх на екзекуцію до спеціальних каральних відділів. 

Нерідкими були випадки жорстокого терору, зокрема, розстрілу селян без суду. Як 

стверджував І.Витанович, він знав про це з достовірних свідчень про такі випадки в 

Південній Україні влітку 1918 р., бачив жертви такого терору і навіть займався 

збором таких фактів54. 

22 жовтня 1918 р. була організована Вища земельна комісія, завданням якої 

була розробка основних земельних реформ. До її складу входили В.Леонтович, 

Є.Чикаленко, К.Воблий, В.Косинський, І.Чарниш, Е.Ганейзер, С.Франкфурт та ін. 

Основні принципи проекту полягали в такому: усі великі земельні маєтки мали бути 

примусово викуплені державою, потім парцельовані за допомогою державного 

земельного банку, але не більше, ніж 25 десятин в одні руки. Залишалися лише ті 

господарства, які мали високе аґрокультурне значення у розмірах не більше 200 

десятин на кожне господарство. Більші ділянки землі залишали тільки тим 

господарствам, які обслуговували цукроварні, вирощували племінну худобу або 
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високоякісне насіння. І все ж розмір таких земельних ділянок не повинен був 

перевищувати 1000 десятин. Не відчужувалися також садиби й виноградники55.  

Після того, коли в кінці 1918 р. влада перейшла від гетьмана до Директорії 

Української Народної Республіки, міністр земельних справ нового уряду М.Шаповал 

отримав доручення розробити новий проект земельної реформи56. За основу він взяв 

закон Центральної Ради і вніс до нього деякі поправки. Закон був схвалений і 

підписаний Директорією 8 січня 1919 р. і затверджений в кінці січня 1919 р. 

Трудовим конгресом України.  

За визначенням І.Витановича, закон Директорії виразніше підкреслював 

принцип націоналізації землі. Це означало, що земля в країні належала державі, яка 

розпоряджалася нею за допомогою виборних органів. Господарства, що володіли не 

більше 15 десятинами землі, залишалися її господарями. Для тих, у кого ділянки 

розміщалися на пісковатих, соляних, болотистих грунтах, норма в 15 десятин могла 

бути збільшена. Конфіскації підлягали селянські господарства, які до того часу мали 

більше 15 десятин. З конфіскованих земель створювався земельний фонд, який 

використовувався для надання землі малоземельним і безземельним селянам у 

довічне користування не менше 5–6 десятин кращої землі, але не більше трудової 

норми. Закон передбачав також створення хліборобських кооперативних спілок і 

вилучав 29 статтю закону Центральної Ради про урівнювально-передільний принцип 

російської общини.  

Реалізацію земельного закону Директорії земельні управи могли 

здійснювати лише на обмеженій території України, які не були зайняті більшовиками. 

Більшовицька пропаганда закликала селянство забирати землю в свої руки негайно, 

бо Директорія, мовляв, хоче передати землю куркулям. 6 березня 1919 р. більшовики 

видали інструкцію „Про розподіл земель у тимчасове користування”, а 5 лютого             

1920 р. І Всеукраїнський революційний комітет прийняв Закон про землю. Другий 

пункт цього закону стверджував, що усі трудові господарства, які належали трудовим 

селянам-власникам, козакам, колишнім державним селянам залишаються 

непорушними.  

На перших порах більшовики не встановлювали терміну користування 

землею, лише при переході до НЕПу, 2 березня 1921 р. встановили трирічний термін. 

Згодом вони відбирали в селян розділену з поміщицьких маєтків землю й живий та 

мертвий реманент. З цієї землі організовували радгоспи і сільськогосподарські 

комуни. Як відомо, економічні результати більшовицьких колективних форм 

сільського господарювання не були успішними. Під час „воєнного комунізму” 

більшовики обложили селянство продовольчим податком. Спеціальні „продовольчі 

відділи” ЧК забирали у селян усе, крім того, що їм вдалося заховати від державних 

агентів. „Більшовицька земельна політика відбирання хліба або примусового продажу 

худоби й інших продуктів за безвартісні банкноти, без постачання селянству товарів, 

потрібних у господарстві, – зазначав І.Витанович, – викликала протверезіння в селян і 

усвідомлення, що на обіцянки більшовицької пропаганди не можна покладатися. 

Запізно поверталися симпатії селян до своєї української влади. Самооборонні й 

розпачливі повстання проти більшовиків вибухали по всій Україні й тривали довший 

час по невдачі збройної боротьби Директорії УНР”57. 

Характеризуючи проблему розв’язання аграрного питання в західно-

українських землях напередодні Першої світової війни, І.Витанович відніс Галичину, 
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Буковину й Закарпаття до країн з найбільшим аґрарним перенаселенням в Европі. 

Так, на 100 га землі в Галичині припадало 100 осіб, зайнятих в сільському 

господарстві, тоді як у Німеччині – 51, Франції – 43, Голландії – 10 осіб. Велика 

земельна власність у Галичині в 1852–60 рр. займала 44,8% загальної 

сільськогосподарської площі, до 1912 року вона зменшилася до 37,8%, у тому числі 

16,3% площі займали латифундії (понад 5 000 га). До особливо крупних належали 

маєтки Лібіґа — (67 тис. га), Потоцького — (50 тис. га), Поппера — (33,5 тис. га), 

Бадені — (23 тис. га). У той же час у 1902 р. селянських господарств, які мали менше 

2 га, було 42,3%, від 2 до 5 га – 37,3%, від 5 до 10 га — 14,9%, понад 10 га – 5,5% 

селянських господарств. 

На Буковині на початку XX ст. господарств, які не перевищували 2 га землі, 

було 56%, від 2 до 5 га — 29%, від 5 до 10 га — 10% і понад 10 га — 5%. Разом 

селянські господарства займали 61% усієї оброблюваної площі. 

На Закарпатті селянству належало тільки 36% земельної площі, проте лише 

88% землі було придатне до хліборобства. Господарства розміром до 2 га землі 

становили 45%, від 2 до 5 га — 30%, від 5 до 10 га — 17%, понад 10 га — 8%58.  

Процес дроблення селянських господарств на західно-українських землях 

відбувався швидше, ніж в інших краях, бо земля тут була у приватному користуванні 

і не підлягала ніяким обмеженням щодо купівлі-продажу, передачі в спадщину. 

У програмах українських політичних партій — Української радикальної, 

Української національно-демократичної, Української соціал-демократичної, Українсь-

кої суспільно-християнської в земельному питанні І.Витанович не бачив великих 

розбіжностей, особливо, коли йшлося про захист інтересів селянства. Були лише різні 

погляди щодо викупу великої земельної власності та її парцеляції безземельним і 

малоземельним селянством, організації кредитних умов для фінансування парцеляції 

в довготерміновому, низьковідсотковому кредиті на придбання землі. Цю позицію 

підтримувала Національно-демократична партія, зокрема, Т.Войнаровський, 

Е.Олесницький, С.Федак. Партія також відстоювала демократизацію аґрарних 

відносин, правовий захист інтересів дрібного селянства, його станову організацію 

„Сільський господар”, кооперативну самодопомогу, працювала над підвищенням у 

селян національної свідомості.  

Радикальніші позиції щодо конфіскації великих панських маєтків 

відстоювала Українська радикальна партія, яка згодом відмовилася від програми 

аграрного соціалізму, забарвленого марксизмом, від принципу соціалізації землі в 

розумінні російських соціалістів-революціонерів. Радикальна партія більше, ніж 

Національно-демократична, звертала увагу на піднесення політичної свідомості 

селянства і його мобілізацію на захист власних інтересів. Незважаючи на розбіжності, 

обидві партії намагалися перешкодити пролетаризації українського селянства, 

еміграції в інші країни з метою його розвантаження, залучення молоді до шкіл і 

виховання еліти нації. 

14 квітня 1919 р. Українська Національна Рада ухвалила земельний закон, 

що передбачав конфіскацію земель, які адміністративно були відділені від сільських 

громад, монастирських, церковних земель, а також таких які були придбані для 

спекуляції, земель, власники яких не обробляли своїми силами, нарешті земель, які за 

своєю площею перевищували норму, визначену окремим законом. З усіх цих земель 

створювався земельний фонд, з якого наділяли землею безземельних і малоземельних 
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українських громадян у такій послідовності: воякам, що втратили здоров’я на війнах, 

що вела УНР, вдовам й сиротам загиблих  українських вояків,  інвалідам  світової  

війни  1914–1918 рр., вдовам вояків, що втратили життя у цій війні, просто сиротам і 

вдовам і, нарешті, усім безземельним селянам, які не служили при війську і не стали 

каліками59.  

Конфісковані ліси переходили у власність держави. 

Справу відшкодування власників і орендарів землі закон відкладав до 

вирішення сейму ЗО УНР, який мав бути скликаний на основі нового виборчого 

права. До цього часу конфіскована земля переходила до земельних комісій, які мали 

залишати в користуванні колишніх власників чи орендаторів таку площу землі, яка 

була потрібна для утримання власника, його родини  або ж службовців промислових 

підприємств. 

Українська Національна Рада ЗО утримувалася від конфіскації землі і її 

розподілу з огляду на міжнародну ситуацію, зокрема Мирну конференції в Парижі. 

Як зазначав І.Витанович, „з боку національного свідомого селянства, яке виявило 

довір'я до своєї влади й здисципліновано стало в ряди армії на оборону землі й 

держави та до праці, не було в час того короткого періоду визвольних змагань ЗО 

УНР випадків порушень чи захоплень майна великої власности, хоч і були спроби 

чужих агентів провокувати до таких виступів”60. 

Підбиваючи підсумки дослідження аграрної політики українських урядів в 

роки революції й визвольних змагань 1917–1920 рр., І.Витанович зауважив, що доля 

українського народу впродовж століть дуже тісно була пов’язана з землею. Тому не 

дивно, що земельне питання в умовах тогочасної української дійсності опинилося в 

центрі політичної боротьби і вимагало негайного розв'язання. „Звичайно, важливі 

акти аграрної політики, земельні закони українських урядів, що їх перегляд я 

намагався передати, не мали характеру широких і ґрунтовно продуманих та 

підготованих реформаторських заходів, – відзначав учений. – Вони мали тільки 

декларативний характер, найчастіше були, як хтось висловився, засобом 

„відпруження політичної ситуації”. І було б, вважаю, легковажним ризиком 

підходити до оцінки тих загальнодекларативних історичних актів з фаховою міркою 

критики аґрарної політики, яка вимагає років підготови, а ще більше часу, коштів і 

уваги до її практичного проведення в нормальних обставинах”61. 

І.Витанович не шукав винних за історичні невдачі у розв’язанні аграрної 

проблеми, навіть якщо розглядати її з позицій „історичної перспективи”. У своєму 

нарисі він ставив собі інше завдання: „Я намагався, залежно від доступних мені 

матеріялів у моїх студіях питання, звести для порівняльного перегляду факти, які 

дали б підставу для історичного досвіду й говорили самі за себе не лише мені самому 

— авторові, також: не вільному від суб'єктивних нахилів і переконань, що їх не так 

легко остерегтися, – стверджував учений. – З порівняльного перегляду добре 

досліджених фактів є більше можливостей для наукової об’єктивності в оцінці 

суспільних явищ і процесів — як оце в нашому випадку, — а тоді їх значення 

історичного досвіду не лишиться без ваги для творчої мислі майбутнього”62. 

Висновки, до яких доходить автор у процесі дослідження проблеми, такі: 

1. Ліквідувати велику земельну власність в Україні можна було лише 

революційним шляхом. Це забезпечувало національний інтерес, вирішувало 
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проблему соціальної справедливості та економічного розвитку країни. Велика 

земельна власність в Україні належала чужоземним елементам, які своїми інтересами 

були пов’язані з ворожими українській державності чинниками. 

2. Українське селянство, яке впродовж віків зберігало первні національної 

культури, було „обличчям нації”, стало основою, на яку покладалося найбільше надій 

в національному відродженні і відновленні державності. Пролетаризація села вела до 

денаціоналізації. Проте в революційній гарячці в аграрній політиці часто перемагали 

непродумані, волюнтаристські гасла.  

3. Молода українська інтелігенція виховувалася в дусі російського 

революційного романтизму. Ідея соціалізації землі, общинного землеволодіння 

землею для України була чужою. Для українського селянства ще з княжих часів 

характерним було індивідуальне, або ж родинне трудове господарство. Така форма 

господарювання виправдала себе соціально й економічно в найбільш розвинених 

країнах Європи.  

4. Добровільна самодіяльність і гуртова самодопомога – органічний вияв 

сусідсько-господарських традицій українського села. Прогресивне поєднання 

сільського трудового господарства з добровільною кооперативною організацією 

почав свій успішний розвиток уже в часи революції. 

У 1969 р. в „Українському історику” з’явилася рецензія С.Процюка на 

працю І.Витановича „Аграрна політика українських урядів 1917–1920”63. У ній він 

висловив своє бачення щодо історіографії аграрного питання в Україні, коротко 

охарактеризував наукову вартість названої праці. 

У рецензії йшлося про те, що історія визвольних змагань за незалежність 

1917–1920 рр. детально висвітлювалася в багатьох публікаціях, зокрема в мемуарах 

учасників подій. У 20-х рр. на західно-українських землях переважала мода надавати 

цим подіям романтики та героїзму. Тогочасні праці були дуже особистими і не 

завжди критичними. В 30-х рр. виходять серйозніші праці, присвячені визвольним 

змаганням, зокрема відома праця Д.Дорошенка. На 40–50 рр. припадає повний застій 

в дослідженні теми. Виняток становить хіба що праця І.Мазепи „В огні і бурі 

революції”. Під кінець 50-х – в 60-х рр. серед істориків посилився інтерес до 

вивчення проблематики визвольних змагань. Проте серед історичних розвідок, 

мемуарів на цю тему рецензент не знайшов праць, які би повністю відповідали 

вимогам об’єктивного, аналітичного дослідження. Винятком можуть бути мемуари 

Є.Онацького про Римську місію, Р.Роздольського про Союз Визволення України та 

„Щоденник” В.Винниченка. У 60 рр. активізувалися дослідження подій в Україні 

1917–1920 рр. у публікаціях, виданих в УРСР. „Проте усі вони, – на думку 

С.Процюка, – незалежно від об’єму підходять (за загально прийнятими на заході 

критеріями) під категорію дуже несовісних низькоякісних памфлетів, а швидше 

пасквілів”64. 

Найбільшим  недоліком  літератури про визвольні змагання 1917–1920 рр. 

автор рецензії вважав недостатнє, недбале висвітлення проблеми державного 

будівництва. „Звичайно, найправильніше було б вдарити себе в груди й отверто 

признатись, що виразних факторів державного будівництва в нас майже не було, – 

зазначав автор. – Такі сектори як транспорт, промисловість, пошта, фінанси (не лише 

державна каса) були de facto поза будь-яким інтересам тогочасних наших діячів, і вся 

наша література цю сумну дійсність тільки всеціло підтверджує. Очевидно, що 
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заінтересовані діячі „пояснюють” цей факт найрізноманітнішими „сильнішими за 

них” обставинами, але ці пояснення залишаються дешевими поясненнями, а дійсність 

залишилась віднотована цифрами, документами, а також свідченнями чужинців, не 

зацікавлених у вибілюванні чи ідеалізуванні ситуацій”65. 

Єдиним винятком тогочасної діяльности українських урядів в економічній 

сфері С.Процюк вважав аграрну проблему, яка завдяки історичним обставинам 

завжди була в центрі уваги як політичних сил, так і широких мас населення. Проте 

література з цієї проблеми була надто бідною. Саме тому рецензент вітав працю 

І.Витановича „Аграрна політика українських урядів 1917–1920”, видану Українським 

Історичним Товариством у 1968 р. Біля 20 сторінок праці І.Витанович присвятив 

вивченню стану справ в Україні після Столипінської реформи, а у своїх підсумках 

накреслена ним картина була подібна до тієї, яку дало й багато радянських 

дослідників66. „Ніде правди діти, – зазначав С.Процюк, – Україну обсіли тоді 

чужонаціональні поміщики; до речі, автор повинен був більше виразно зазначити, що 

якраз польські поміщики були найгіршими і для українського селянина, і для 

економіки країни (відсталі методи господарювання, часті перепродажі маєтків, 

банкрутства тощо). Що ж робили українські діячі того часу, щоб зарадити лихові та 

допомогти селянству? Відповідь на це запитання і дає І.Витанович у конденсованій 

формі, обговорюючи насамперед програми українських політичних партій (ст. 16-26), 

а далі заходи української влади під час визвольних змагань (ст. 26-30)”67. 

Той факт, що земельні закони 1918–1919 рр. власником усієї землі робили 

державу, рецензент вважав суперечливим. Такий вихід був би непоганим, якби така 

держава існувала в окресленій формі, і якби її влада була вільною від тиску 

внутрішніх і зовнішніх чинників. Проте цього не було. Протягом декількох місяців 

форма влади в Україні змінювалася тричі, і жодна з них не гарантувала доцільної, 

модерної і справедливої системи землекористування. Навпаки, запропоновані 

системи були по суті гібридними та компромісними, а інколи просто 

кон’юнктурними. За словами С.Процюка „часто повторювані тоді терміни; „трудове 

селянське господарство”, „трудове селянство”, чи „трудові норми” це трафарет без 

змісту. Жодних об’єктивних, науково обґрунтованих критеріїв цієї „трудовости” 

ніхто не випрацював, а й сьогодні їх випрацювати майже неможливо. Так же само як 

до сьогодні немає ясности, в чому були різниці між гаслами націоналізації чи 

соціялізації землі?”68. 

Висновки І.Витановича про те, що велику земельну власність треба було 

націоналізувати революційним шляхом, без викупу, тим більше, що у величезній 

більшості вона була в руках чужонаціонального елементу, рецензент вважає 

правильними. Тільки частково він погодився з другим фундаментальним висновком 

І.Витановича про те, що індивідуальне („трудове”) господарство є оптимальною 

формою землеволодіння. Насправді, за тогочасних економічних умов панівною 

тенденцією була координація, комасація, злиття господарських одиниць – одиниць 

вільної приватної ініціативи. Приклад малих держав був недоречним бо, по-перше, 

Україна була великою державою, а, по-друге, навіть у Данії чи Голландії найкращими 

економічними показниками могли похвалитися передусім великі „хутори”, які інколи 

використовували найману робочу силу та сучасні сільськогосподарські машини. Не 

було сумніву у тому, що в умовах індустріалізації країни село потрібно зберегти, але 

зробити це можна було поєднанням різних форм землеволодіння. 
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Загалом працю І.Витановича С.Працюк вважав цінною. „Це одна з 

небагатьох публікацій, яка не говорить в сотий раз про „геройські бої з червоною 

навалою”, чи про маніфестації на Софійському майдані, чи „пробудження мас”, а 

трактує серйозну проблему землекористування, над якою ми дуже недостатньо 

працюємо і тому ми поки що не намітили ще ніякої розв’язки задовільної на 

сучасному чи майбутньому етапі”69 – зауважив автор. 

Висновки. Таким чином, І.Витанович глибоко і всебічно вивчив і 

узагальнив аграрну політику українських урядів у роки національної революції і 

визвольних змагань 1917–1920 рр., проаналізував основні принципи, які виявилися в 

поглядах, дискусіях, проектах програм, законодавстві того періоду, переконливо 

довів перспективність поєднання сільського трудового господарства з добровільною 

кооперативною організацією. 
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КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ В  
МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЦІ  УКРАЇНИ 

У статтi автор аналізує культурно-iсторичний аспект розвитку зовнiшньої полiтики 

України. Вiд часiв трипiльської культури до сьогодення на територiях сучасної 

Української держави формувалися культурнi цiнностi. Автор доводить, що захист 

нацiональних духовних цiнностей є дуже важливою складовою мiжнародної полiтики 

сучасних держав. 

Ключові слова: зовнішня політика України, культурні цінності, міжнародна політика. 

Horbach O.N.  

CULTURAL-HISTORICAL TRADITIONS IN 
INTERNATIONAL POLICY OF UKRAINE 

In article the author analyzes cultural-historical aspect of development of foreign policy of 

Ukraine. From times of ancient culture up to today on the grounds of the modern Ukrainian state 

cultural values were formed. The author leads up, that protection of national cultural wealth is 

very important part of a world policy of the modern states. 

Key words: foreign policy of Ukraine, cultural wealth, world policy. 

Вступ. У зовнiшньополiтичнiй дiяльностi сучасних держав дiє складний 

механiзм погодженостi iнтересiв, баланс полiтичних сил, який забезпечує кожнiй 

державi можливiсть не тiльки виживати в теперiшньому свiтi, але й стати важливою 

частиною загального цивiлiзацiйного процесу сучасностi. В процесi iсторичного 

розвитку народiв свiту та їх державних утворень накопичений величезний досвiд 

полiтичних мiждержавних стосункiв, без врахування якого неможливий усебiчний 

суспiльно-полiтичний розвиток держави.  

Розробляючи стратегiю й тактику зовнiшньополiтичної дiяльностi держав, 

видатнi мислителi, полiтичнi лiдери, полiтологи формулювали основнi засади, 

принципи своєї стратегiї й тактики, якi складалися в певнi зовнiшньополiтичнi 

доктрини. Практичне застосування цих зовнiшньополiтичних доктрин iнодi 

призводило держави до гiгантських зовнiшньополiтичних успiхiв, а iнодi було i 

початком їх полiтичного краху. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякi проблеми включеностi 

України в мiжнародний загальнополiтичний процес висвiтленi в працях українських 

полiтичних та державних дiячiв, фiлософiв, полiтологiв, культурологiв: С.Бiловiла, 

О.Бiлоруса, В.Ваврищука, О.Гавроша, О.Гринiва, В.Денисенка, О.Дергачова, 

А.Зленка, Л.Кравчука, С.Кривулi, I.Кульбiди, М.Лендьсла, М.Мальсъкого, 

I.Марушкiно, Т.Танчина, С.Трохимчука, О.Сохара, Б.Яроша i iн. Працi цих 

дослiдникiв вмiщують важливий теоретичний полiтологiчний матерiал та конкретно-
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полiтичнi факти непростого процесу входження Украни в європейськi загально-

полiтичнi структури, що дало змогу бiльш чiтко сформулювати концепцiю необхiд-

ностi включення Украни в майбутнiй єдиний полiтичний народно-господарський 

комплекс европейського континенту.  

Важливi аспекти культурологiчного змiсту сучасних зовнiшньополiтичних 

доктрин висвiтленi в працях теоретикiв культури, спецiалiстiв з iсторiї релiгiї, 

зокрема, з iсторiї християнства в Украiнi: М.Грушевського [1], А.Гудими, І.Дзюби, 

В.Здоровеги, М.Кашуби, А.Колодного, В.Лизанчука [2], Б.Лобовика, З.Мазурик, 

С.Макарчука, А.Пашука [5], А.Рiчинського, О.Сагана, М.Семчишина, В. Сергiйчука, 

В.Смолiя, В.Степанкова, Л.Фiлiпович, I.Хоми [8], I.Черняхова, М.Чмихова [9], 

I.Шевцiва, О.Шуби, П.Яроцького i iн.  

Постановка завдання. Метою роботи є виявлення тенденцiй розвитку 

зовнiшньополiтичних доктрин в сучаснiй полiтологiчнiй теорiї та полiтичнiй 

практицi, а також культурних особливостей зовнiшньої полiтики; дослiдження 

передумов становления сучасних зовнiшньополiтичних доктринальних установок 

України, їх включеності у загальнополiтичний свiтовий процес.  

Виклад основного матеріалу. Величезний культурологiчний потенцiал у 

мiжнароднiй полiтицi європейських країн спостерiгаємо на територiї Схiдної Свропи. 

Як вiдомо, в цьому регiонi планети iснували стародавнi цивiлiзацiї, не менш давнi нiж 

на Близькому Сходi. Такi країни як сучасна Болгарiя, Македонiя, Сербiя, а також 

теперiшня Україна й iншi країни цього регiону планети знаходяться на територiї 

колишнiх великих стародавнiх культур. Наприклад, на територiї теперiшньої України 

iснували давнi цивiлiзацiї, найбiльш вiдомою з яких є трипiльська культура. Фiнський 

археолог Таль Грен окреслює її як «типову рiльничу культуру, з населенням, що 

групувалося часто над берегами рiк у фортифiкованих оселях. Захiднi первнi тут були 

знаменнi для полiтичної й економiчної органiзацiї в степах завжди осiлого населення, 

а нiколи не кочового” [3, с. 39].  

Трипiльська культура своїми коренями сягає ще у перiод мiдного вiку, 

початок якого датується за рiзними даними 4000 — 3000 рр. до н.е. Вченi подiляють 

трипiльську культуру на три перiоди: раннiй (3300 — 3000 рр. до н.е.), середнiй (3000 

— 2750 рр. до н.е.), пiзнiй (2750 — 2250 рр. до н.е.). Археологiчнi розкопки 

показують, що на територiї нашої держави iснували поселення за розмiрами, що 

сягали понад 10 га. Уже в той час будинки цих поселень були подiленi на кiмнати i 

мали навiть два поверхи. Деякi будiвлi використовувалися як обороннi споруди. Це 

були зовнiшнi будiвлi, що прилягали щiльно одна до одної й утворювали коло 

навколо поселень. Iснували навiть обороннi вали та рови [9, с. 116].  

Землеробство й тваринництво, яке становило основу господарства 

трипiльських племен, характеризувалося як високорозвинене. Трипiльцi розводили 

велику та дрiбну рогату худобу, коней, свиней, вирощували пшеницю, ячмiнь i ще в 

раннiй перiод трипiльської цивiлiзацiї використовували рало, що свiдчить про високу 

культуру сiльського господарства. Iнтенсивно розвивалося ремесло. Посуд випалю-

вався у гончарнях, якi знаходилися в окремих майстернях i мали двоповерховi гон-

чарнi горна. У пiзнiй перiод трипiлля уже iснували сплави мiдi зі срiблом [9, с. 117].  

«Культура трипiльського чи проукраїнського народу обiймає новокамiнну, 

бронзову i початок залiзної доби й є аналогiчною до культури i складу пiвденних 

держав мiкенцiв, геттiв, митанiїв, егейцiв i, може, етрускiв. Це культура, що зв’язує 
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органiчно Україну з пiвденною Європою i почасти зi захiдною, з її прадавнiм 

мистецтвом, моральними, правовими та релiгiйними здобутками» [3, с. 38].  

У всi часи на територiї сучасної України жили люди волелюбнi, смiливi та 

працьовитi. Цi характеристики об’єднують надднiпрянський, лемкiвський, 

волинський, подiльський, полiський, гуцульський та бойкiвський край, де панувала 

справжня демократiя. Пiдтвердженням цього є першi чужоземнi письмовi згадки про 

Україну. Прокопiй Кесарiйський, один iз вiзантiйських письменникiв ще в VI ст. 

писав: «Народами Склавинами й Антами не править один муж, але з давнiх часiв 

живуть так, що порядкує громада, i для того всi справи, чи щасливi, чи лихi, йдуть до 

громади. Не знають долi i зовсiм не признають, щоб вона мала якусь силу над 

людьми» [7, с. 8]. На волелюбнiсть наших пращурiв вказує Лев Диякон у своїх 

записках 990 року: «... вони нiколи, хоч i переможенi, не пiддаються в руки ворогiв 

...» [7, с. 9]. 

Цiлком закономiрно, що народ iз великою культурною спадщиною важко 

пiддається до завоювання. Так було з Україною, яка 300 рокiв перебувала в лабетах 

Росiї, але не скорилася, виборола свою незалежнiсть та самостiйнiсть. Подiбна 

ситуацiя складається зараз у вiдносинах Росiї й Чечнi, а також у вiдносинах Америки 

та Іраку. Територiї Iраку та Чечнi, як уже зазначалося, з давнiх давен були заселенi, на 

цих землях уже давно склалися усталенi звичаї, якi переходять iз поколiння в 

поколiння, плекаються i захищаються. Народ з таким гарячим темпераментом, 

власною гордiстю i гiднiстю буде воювати з бiльш сильним ворогом, нехай не у 

прямому зiткненнi, але нiколи не скориться. Визначальний вплив на свiтогляднi 

орiєнтацiї жителiв цього регiону планети, на їх культурнi орiєнтацiї виявила 

вiзантiйська духовна спадщина, християнiзацiя цих країн. Саме християнство 

вiдiграло вагому роль у визнаннi свiтовим спiвтовариством незалежностi України. 

Для такого визнання є кiлька важливих факторiв, насамперед географiчний. Україна 

розташована у центрi Схiдної Європи. Крiм того, не менш важливою пiдставою 

вважати Україну європейською державою є культурно-iдеологiчний фактор, 

серцевину якого становить християнство. Саме той факт, що Украна — християнська 

держава, дає всi пiдстави вважати її європейською.  

Питання це не однозначне, оскiльки деякi вченi з тих чи iнших мотивiв не 

вважають Україну цiлком європейською країною, бо, мовляв, переважаюче 

українське християнство схiдного вiзантiйського обряду. Цiлком європейськими вони 

вважають лише захiднi областi України з домiнуванням у них греко-католицької 

церкви, орiєнтованої на Римський престол духовної релiгiйної влади. З нашого 

погляду, такий подiл України не вмотивований нi iсторично, нi полiтико-iдеологiчно. 

Адже запровадження в Українi—Русi християнства вiдбувалося в умовах єдиної 

християнської церкви, яка мала лише незначнi догматичнi та церемонiальнi 

вiдмiнностi в Римi та Константинополi. Зрештою таке тлумачення iсторичних реалій 

неточне стосовно самих християнських релiгiйних центрiв кiнця Х ст. — Риму та 

Константинополя.  

Князь Русi Володимир у 988 р. прийняв християнство вiзантiйського 

догматичного зразка, яке мало певну специфiку, пов’язану зi становищем релiгiї у 

державному та духовному життi iмперiї. Вiзантiйська держава не була продовженням 

«вмираючої давнини, але створенням нової цивiлiзацiї, що поширювалась й 

закрiплювалась упродовж столiть» [8, с. 82]. Традицiї стародавнього Риму, 
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еллiнiстична культура тут доповнювалися схiдними автократичними, а iнодi й 

деспотичними методами управлiння державою, якi сягали свом корiнням «до часiв 

Олександра Великого, до персiв, до фараонiв у Єгиптi» [8, с. 82]. I.Хома вважає, що 

таке поєднання демократичних традицiй Стародавньої Грецiї та Риму i деспотичних 

форм державного управлiння в умовах Заходу було б не можливим. У Вiзантiї, 

навпаки «цей абсолютний автократизм, iз погляду полiтичного, не мав злих 

наслiдкiв» [8, с. 83]. Вiзантiйська iмперiя, як вiдомо, проiснувала тисячу рокiв. 

Зрозумiло, що i церква була втиснута в автократичну систему державного управлiння. 

Кожен з iмператорiв, починаючи з Костянтина Великого, вважав себе намiсником 

Бога на землi i тому безцеремонно втручався у справи церкви. Поступово склався 

цезаропапiзм — змiшування державної й церковної влади. Справа доходила до того, 

що не тiльки iмператори та князi, але й державнi службовцi «брали участь у 

богословських дискусiях про Пресвяту Трiйцю, про Пречисту дiву Марiю, 

надуживаючи своєю полiтичною владою, щоб мати вирiшальне слово в теологiчнiй 

суперечцi, немов би були безпомилковi й у справах вiри» [8, с. 83]. Вважаємо, що 

саме цей момент з’єднання держави i церкви найбiльше iмпонував київському князю 

Володимиру в його виборi вiзантiйського християнства як державної релiгiї Русi, 

адже головною турботою князя були пошуки засобiв розбудови мiцної 

централiзованої держави. Вiзантiйське християнство з цього погляду виглядало чи не 

найкращим духовним чинником.  

Щодо культурного змiсту вiзантiйського християнства, то необхiдно 

звернути увагу на такi основнi фактори. Християнська мiфологема у Вiзантiї дiйсно 

дала змiст досить високiй середньовiчнiй культурi, особливо хоральному спiву, освiтi, 

архiтектурi, богословськiй лiтературi. Поширення освiти та культури набуло 

популярностi, зокрема i у священичому середовищi. Патрiарх Фотiй був не тiльки 

видатним богословом i полiтиком, але й популярним лiтератором. Вiзантiя стала 

батькiвщиною винайдення “грецького вогню” та першої у Середньовiччi вищої 

школи в Константинополi (середина IХ ст.). Широку популярнiсть у тодiшньому свiтi 

набули працi в галузi механiки та математики Лева Математика, хронiки Теофана 

Сповiдника та Георгiя Арматоли та iн. Вершиною вiзантiйського церковно-

християнського мистецтва став храм св.Софiї в Константинополi. Храм увiнчує 

велетенський купол (майже 31,4 м в дiаметрi), що височить у центрi будови. 

Внутрiшнє художнє оздоблення храму мармуром та мозаїкою вiдзначається 

винятковою пишнотою та естетичнiстю [4, с. 106].  

Поширення християнства, яке вiдбувалося згори, так чи iнакше 

завершувалося освяченням земної влади iмператора, царя чи князя. Так було в 

Константинополi, в Болгарiї та iнших країнах. Але так не сталося в Русi. «В кожнiм 

разi, - пише М.Грушевський, - пересадити на Русь сi погляди в значнiй мiрi не 

удалося» [1, с. 534]. Причин було декiлька. Запровадження християнства на Русi було 

процесом довготривалим i суперечливим. Столiттями народ не розумiв нi нового 

Бога, нi християнської догматики. Довгий час простi русичi вважали нову релiгiю 

«річчю тiльки бояр i князiв» [1, с.517], як їх своєрідну забаганку, продовжуючи 

сповідувати свою зрозумілу стародавню віру язичницьку. Далі, візантійська книжна 

культура, хоч і була вищою у своєму інтелектуально-духовному змісті, все ж 

залишалася тільки міською і по суті далекою від життя, прагнень та народної 

культури широких верств простого люду. Зрештою, запровадження нової вiри, 
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нерiдко “вогнем та мечем”, викликало бурхливий протест серед народу. Князь 

Володимир не тiльки не здобув бiльшої прихильностi та вдячностi вiд свох пiдданих, 

а навпаки, викликав обурення та нерозумiння. Тому й робить слушний висновок 

М.Грушевський, що звернення князя Володимира до вiзантiйсъкої культури, основу 

якої становило християнство, не мало нiчого анi особливо спасенного, анi 

фатального. «Що ми особливих користей через нього не здобули в кiнцi, се ясно» [1, 

с. 528].  

Iнша справа, якими шляхами пiшов подальший соцiально-полiтичний та 

духовний розвиток Русi, а потiм України. З цього погляду прийняття язичницькою 

Руссю християнства мало ключове значения у виборi Схiд-Захiд. Уявiмо гiпотетично, 

що вибiр склався б на користь мусульманства. Мусульманськими були б не тiльки 

нинiшня Україна, але й принаймнi Бiлорусiя та Росiя i чи iснувала б загалом Європа в 

її теперiшнiх соцiальнополiтичних параметрах?  

Стародавня Русь, яка мала свої культурнi традицiї прийняла вiзантiйське 

християнство творчо, зважаючи на свої великi iсторикокультурнi традицiї. 

Прикладом такої творчої переробки в культурi нашого народу є, наприклад, нашi 

великi народнi свята: Коляда — Рiздво, Великдень — Паска, Iвана — Купала.  

Утвердження християнства в Русi було процесом важким, складним i 

неоднозначним. З цим процесом пов’язана цiла низка проблем, таких як визначення 

нацiональної самоiдентичностi народу, боротьба за нацiональну незалежнiсть 

держави, а пiзнiше — використання християнської церкви як засобу зросiйщення 

укранцiв [2, с. 97-99]. Тому важко не погодитися з висновком М.Грушевського про те, 

що з прийняттям християнства як такого, Україна «ніяких особливих користей» не 

здобула. Пiдтвердженням цього є нинiшня ситуацiя в Українi. Християнська церква 

подiлена, точаться, i головним чином з вини iєрархiв, безконечнi безплiднi 

догматичнi суперечки, якi не дають змоги сформувати єдину християнську церкву, 

зорiєнтовану на iдею української незалежної державностi, що, безумовно, 

незрiвнянно пiднесло б авторитет церкви у суспiльствi [5, с. 346-347].  

Однак все це стосується переважно внутрiшньої ситуацiї соціально-

полiтичного життя в Українi. Загалом же сьогоднiшня незалежна Україна є великою 

європейською країною. І те, що вона є християнською, є ще одним доказом її євро-

пейськостi, аргументом того, що вона входить в ареал європейської християнської 

культури, включена в європейський загальнополiтичний процес. З цього погляду, 

можливо, вперше за багатовiкову важку iсторiю нашої держави ми по-справжньому 

вiдчуваємо важливiсть вибору князя Володимира на користь християнства.  

Необхiдно наголосити, що ХХ ст. привнесло в проблему вплетення 

нацiональних духовних цiнностей у мiжнародну полiтику держав принаймнi декiлька 

особливих аспектiв. По-перше, винайдення атомної бомби та iнших засобiв масового 

знищення людей радикально змiнило суто силовий спосiб нав’язування духовних 

цiнностей одних народiв iншим. Цей спосiб усе бiльше ставав проблематичним, бо 

нiс у собi, та й несе досi, небезпеку всезагального знищенкя людської цивiлiзацiї. По-

друге, на арену світової полiтики як могутнiй її фактор висуваються засоби масової 

iнформацiї. Газети, журнали, а особливо радiо, телебачення, а тепер й інтернет стали 

ареною боротьби за нацiональнi прiоритети в усiх галузях суспiльнополiтичного 

життя. Там, де в попереднi часи основним аргументом мiжнародної полiтики була 

сила зброї, сила вiйськового тиску, тепер стала економiчна та технологiчна 
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могутнiсть, здатнiсть конкурувати в галузi виробництва нових товарiв, надання бiльш 

достойних людинi послуг, зручностей, забезпечення її найбiльш сучасними та 

модними духовними цiнностями. Якщо в доядерну епоху основним способом 

залучення людських ресурсiв для збiльшення могутностi тiєї чи iншої держави була 

загарбницька вiйна, то в наш час досить стати прiоритетною державою в галузi 

забезпечення високого життєвого рiвня громадян i нестримний потiк людських 

творчих сил у цю державу з усiх кiнцiв свiту забезпечений. 

Глобалiзацiя суспiльного житгя робить актуальним новi методи ведення 

полiтики, а саме, зростає цiннiсть економiчних та культурних аспектiв зовнiшньої 

полiтики. Економiзацiя та культуризацiя полiтики у нинiшнiх умовах стабiлiзує 

свiтову полiтичну арену i все бiльше насичує гуманiстичним змiстом полiтичнi 

мiжнароднi вiдносини.  

Пiдсумовуючи, необхiдно ще раз наголосити на величезних надбаннях 

українського народу i його стiйкостi в охоронi цих надбань. У найскладнiшi полiтичнi 

та економiчнi часи вiн iз гiднiстю пронiс свої культурнi надбання i може служити 

прикладом для iнших народiв, що ведуть боротьбу за свою незалежнiсть та 

самостiйнiсть.  

У мiжнароднiй полiтицi сучасних держав роль та значення нацiональних 

духовних цiнностей значно зросли. Ми є свiдками швидкої iнтернацiоналiзації 

мiжнародного суспiльно-полiтичного життя — з одного боку, i впертої боротьби 

народiв за захист нацiональних духовних цiнностей — з iншого. Як нiколи ранiше 

перед народами та їх державами актуальними стали проблеми правового, 

культурного, в тому числi й iнформацiйного захисту вiд нiвелюючого впливу так 

званих цiнностей масової, здебiльшого американської культури. Захист нацiональних 

духовних цiнностей став одним iз нарiжних каменiв мiжнародної полiтики сучасних 

держав.  

Отже, культурно-iсторична традицiя вiдiграє одну з ключових ролей у 

доктринальних зовнiшньополiтичних настановах кожної держави. Їх зовнiшня 

полiтика не може не враховувати цю традицiю. На прикладi мiжнародних стосункiв 

сучасного свiту, в тому числi i України, спостерiгається вияв цих традицiй. Глибокi 

iсторичнi коренi української як матерiальної, так i духовної культури стали основою 

боротьби українського народу за незалежнiсть держави, а тепер i входження у 

європейський загальнополiтичний процес.  

Перспективи подальших досліджень. Основнi iдеї роботи можуть бути 

використанi для подальшого дослiдження зовнiшньополiтичних доктрин, їх 

iсторичного розвитку та формування сучасних полiтичних доктрин; для розробки 

навчальних лекцiй i посiбникiв з семiнарських занять, нормативних навчальних 

курсiв iз полiтологiї, полiтичної iсторiї, мiжнародної полiтики; для створення 

спецкурсiв iз полiтичних проблем, зокрема, проблем полiтичної культури; у 

проведеннi аналiзу мiждержавних дипломатичних, полiтичних, культурних вiдносин, 

проблем конфлiктностi та шляхiв їх подолання.  
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КАЛЕНДАРНА РЕФОРМА 1916 Р. ТА УКРАЇНСЬКИЙ 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ У ГАЛИЧИНІ 

Висвітлюється позиція українського політикуму щодо спроби впровадження 

календарної реформи в 1916 р., практика її здійснення та наслідки для українського 

суспільно-політичного руху в Галичині. 

Ключові слова: календарна реформа, український суспільний та політичний рух. 

Uska U. R. 

CALENDAR REFORM 1916 YEARS AND UKRAINIAN 
PUBLICLY POLITICAL MOTION IN GALICIA 

The author has made position of Ukrainian political figures as to introducing the Calendar 

reform in 1916, the practice of its implementation and its consequences for Ukrainian social and 

political movement in Galicia. 

Key words: сalendar reform, ukrainian social and political movement. 

Вступ. У роки Першої світової війни народи Центральної та Південно-

Східної Європи відмовилися від юліанського та перейшли на григоріанський 

календар, який вважається більш наближеним до астрономічного відліку часу. 

Найяскравішим прикладом співіснування нового та старого стилів була 

багатонаціональна Австро-Угорська імперія, релігійні конфесії якої відповідно до 

своєї обрядової традиції у церковному житті користувалися григоріанським чи 

юліанським календарями.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема рецепції 

григоріанського календаря українським населенням Австро-Угорщини в сучасній 

історіографії представлена кількома працями. Зосередившись на церковних аспектах 

проблеми, О. Павлишин [16] ґрунтовно дослідив історію чотирьохсотлітнього 

впровадження григоріанського календаря в життя українців. Висвітлюючи діяльність 

станіславівського єпископа Г. Хомишина, О. Єгрешій [13] частково торкнувся 
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особистих мотивів владики щодо здійснення в 1916 р. календарної реформи в 

Станіславівській єпархії. Проте практика рецепції календаря та її суспільно-політичні 

наслідки залишаються досі мало вивченими питаннями. 

Постановка завдання. Мета статті – висвітлити позицію українського 

політикуму щодо спроби впровадження календарної реформи в 1916 р., практику її 

здійснення та наслідки для українського національного руху в Галичині. 

Виклад основного матеріалу. На початку Першої світової війни, беручи до 

уваги масштабні поразки австро-угорської армії на Східному фронті, військове 

керівництво та галицька адміністрація списували невдачі на „зраду” українського 

населення Галичини та Буковини. Польська влада краю часто трактувала українців як 

ворожий до держави русофільськи налаштований елемент, який заповзято 

дотримується східного обряду та юліанського календаря. А це, на думку певних 

військових кіл, могло ментально та духовно поєднувати австрійських українців з 

Російською імперією [26, с. 1-30; 27, с. 2-18]. 

У перші дні війни масових арештів зазнали не тільки українські селяни 

прикордонних територій, а також греко-католицьке духовенство, значну частину 

якого військова влада підозрювала у симпатіях до православ’я. Про масштаби 

арештів свідчать дані президії штирійського намісництва, згідно з якими станом на 

початок листопада 1914 р. у таборах Талергоф (Штирія) нараховувалося 5700, у 

Терезієнштадті (Богемія) – 890, Шварці (Тіроль) – 40, Куфштайні (Тіроль) – 50, у 

таборах Верхньої та Нижньої Австрії – загалом 20 „інтернованих русофілів” [19, 

с. 138]. 

Внаслідок успішної для австро-угорської армії зимової кампанії 1914–

1915 рр. військові чинники були змушені змінити своє ставлення до українського 

населення Галичини. На початку листопада 1914 р. розпочався перегляд судових 

справ спеціальними комісіями, що були утворені австрійських намісництвах. 

Внаслідок наново проведеного дізнання, комісії часто виносили рішення про 

реабілітацію безпідставно арештованих осіб. Оскільки навесні 1915 р. повернення в 

Галичину колишніх інтернованих відбувалося лише на підставі персоніфікованих 

дозволів, одержаних від Вищого командування армії [29], то представники 

української інтелігенції були змушені знаходити свій притулок не тільки в місцях 

тимчасового утримання, як Вольфсберґ у Каринтії чи Брук на р. Ляйті, а й у Відні. 

Демонструючи свою лояльність до австрійської держави, колишні інтерновані 

неодноразово декларували свою відданість династії, патріотизм та готовність 

боротися проти спільного ворога разом з населенням всіх австрійських земель. 

Подібні декларації вимагали практичних доказів, а тому клерикали, що гуртувалася 

довкола Греко-католицького вікаріату у Відні, досить швидко перетворилася на 

поборників впровадження нового календаря у світське та церковне життя українців. 

Так, 15 квітня 1915 р. Репрезентація українських католицьких священиків-

емігрантів у Відні одноголосно ухвалила підтримати перехід УГКЦ на 

григоріанський календар, але при цьому „не віддавати справи в руки світських 

людей...”. Учасники зборів чітко усвідомлювали існуючі перешкоди для реалізації 

такого рішення: „наш народ є консервативний…, уважав-би проте зміну календара за 

замах на свої церковні святощі і народню окремішність” та „заміна календара була-би 

промахом проти нашої традициї і паралізувала проте нашу місію в наверненю сходу”. 

Але, зважаючи на політичну доцільність, аргументи на користь реформи їм 
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видавалися переконливішими: „через зміну календара ми як-раз зазначимо нашу 

відрубність церковну від схизми і політичну від Росиї” [25, арк. 1-3]. Тимчасове 

запровадження григоріанського календаря на час війни розглядалося священиками-

емігрантами як дієвий засіб протидії переходу греко-католицького населення на 

православ’я, особливо за умов російської окупації Галичини. Учасники зборів 

вважали, що і без скликання церковного собору єпископський Генеральний вікаріат 

Львівської та Перемишльської єпархій має достатньо повноважень для того, щоб 

ухвалити рішення про тимчасове впровадження григоріанського календаря в межах 

Галицької митрополії.  

Подібні погляди поділяла також частина духовенства Станіславівської 

єпархії, а сам владика Григорій Хомишин перетворився на активного поборника 

запровадження григоріанського календаря. Зокрема, про такий намір єпископа 

16 листопада 1915 р. галицький намісник генерал піхоти Герман фон Колярд 

інформував Вище командування армії. У своєму повідомленні він звернув увагу на 

те, що владика вважає за доцільне здійснити реформу саме в 1916 р., оскільки в цей 

рік на 23 квітня припадає одночасне святкування римо-католиками та греко-

католиками Великодня [28]. 

Вище командування армії позитивно сприйняло ініціативу Г. Хомишина та 

звернулося до Загальної української ради (ЗУР), як національного представництва 

українців у роки Першої світової війни, з проханням висловити своє ставлення до 

можливості рецепції григоріанського календаря в Галичині. Уперше 20 грудня 1915 р. 

ЗУР розглянула питання про календарну реформу, але через гострі суперечки так і не 

змогла напрацювати єдиної позиції [22, арк. 132]. Тому 25–25 січня 1916 р. було 

прийнято рішення делегувати на переговори з Г. Хомишиним своїх представників для 

того, щоб вмовити владику відкласти проведення реформи на невизначений термін 

[22, с. 142]. Але ієрарх рішуче відкинув прохання українського політичного проводу, 

оскільки сприймав реалізацію цього нововведення як справу всього свого життя. 

Тому 15 лютого 1916 р. Г. Хомишин все ж оприлюднив пасторський лист 

„О післанництві українського народа в католицькій Церкві”, в якому повідомлялося 

про впровадження з 25 березня 1916 р. у Станіславівській єпархії григоріанського 

календаря та усунення у такий спосіб розбіжності між старим та новим стилями в 

13 днів [17]. Своє рішення владика обґрунтовував так: „Сим актом бажав я піднести 

прапор католицької церкви в нашім народі, хотів звернути увагу на високу ідею, яку 

маємо сповнити, а заразом дати притоку до скристалїзованя у нас не тілько справи 

віри і католицької церкви, але також і справи народної” [10]. 

Рецепція нового календаря відбулася не лише у 14 повітах Станіславівської 

єпархії, з яких кілька ще перебували під російською окупацією, а й у нечисленних 

греко-католицьких громадах Буковини. Внісши відповідні зміни у цикл святкування 

греко-католиками релігійних свят, 25 березня 1916 р. владика Григорій звернувся до 

буковинської Крайової шкільної ради з проханням врахувати нововведення також у 

навчальному процесі [3]. 

Проте одноосібне рішення Г. Хомишина щодо рецепції календаря в 

Станіславівській єпархії все ж наштовхнулося на несприйняття. Так, один з повітових 

комітетів, де кількісно переважали українофіли, 26 лютого 1916 р. звернувся до ЗУР з 

                                                 
 Таємний радник, президент Вищої військової судової палати, 1.08.1915 р. обійняв пост галицького намісника. 
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вимогою клопотати перед відповідними австрійськими міністерствами та папським 

нунцієм у Відні для того, щоб ці впливові світські та духовні чинники спонукали 

владику відмовитися від свого рішення. Серед аргументів висувалася думка про те, 

що „…пониманє реформи як заборола проти православя та русофільства є дуже 

небезпечне – воно могло би зародити думку, що жерелом православя і русофільства у 

нас був наш теперішний калєндар” [23, арк. 53-56]. Автори документа розцінювали 

рішення владики як шкідливе, оскільки вони вбачали нове завдання Церкви у роботі з 

православним населенням Холмщини, Підляшшя, Волині, наріжними каменями якої 

вважалися непорушність традицій східного обряду та збереження юліанського 

календаря. 

Проаналізувавши правомірність розпорядження станіславівського владики 

відповідно до норм канонічного права, наприкінці лютого 1916 р. президія 

Загальноукраїнської культурної ради у Відні підготувала „Меморіал… з протестом 

проти проведення релігійних реформ у Станіславівській єпархії єпископом Григорієм 

Хомишином”, основні положення якого зводилися до твердження про те, що єпископ 

не може одноосібно запроваджувати будь-які нововведення в церковне життя, 

оскільки такі питання виключно належать до компетенції церковного собору [24, 

арк. 1]. 

Проте можливість впровадження відліку часу за новим стилем для греко-

католиків розцінювалося багатьма інтелігентами з модернізаційних позицій. 

Український політикум, хоч і принципово не заперечував доцільність запровадження 

єдиного календаря в публічне та церковне життя, однак, зважаючи на можливий 

негативний вплив на український націотворчий процес, волів відтермінувати 

проведення реформи. Тому 1 березня 1916 р. думки членів ЗУР знову розділилися, а 

прийняття остаточного рішення було відкладене ще на тиждень. До вироблення 

єдиної позиції українських політиків постійно підштовхував австрійський уряд, який 

неодноразово спонукав державних чинників різних рівнів звертатися до ЗУР з 

проханням офіційно представити свою позицію щодо календарної реформи.  

Внаслідок довготривалих нарад 8 березня 1916 р. ЗУР нарешті ухвалила 

підготований президією (К Левицьким, Ю. Романчуком, М. Васильком) проект 

рішення щодо ставлення українського загалу до реформи [6]. В ухвалі 

аргументувалась потреба розглядати цю справу в церковній, а не політичній площині, 

а остаточне її вирішення відкласти до повернення митрополита А. Шептицького з 

російського полону, після чого винести питання на розгляд синоду [5]. У своїй 

доповіді К. Левицький подав запровадження нового календаря як „нищення 

українських традицій” [4, арк. 14]. А Союз Визволення України висловив 

принциповий протест проти нововведення, оскільки григоріанський календар, на 

думку його членів, був здатен швидше назавжди роз’єднати наддніпрянських та 

галицьких українців, ніж „перешкодити російським заходам” у Галичині [3]. Члени 

Народного Комітету УНДП на засіданнях від 4, 11 та 12 березня 1916 р. підтримали 

                                                 
 Внаслідок російської окупації частини Галичини 18 вересня 1914 р. А. Шептицький був вивезений як 

закладник спочатку до Києва. Згодом митрополит примусово утримувався у монастирях Нижнього Новгорода, 

Курська, Суздаля за умов суворого режиму, який виявлявся у невизнанні його сану та забороні заходити до 
латинських чи православних храмів та ін. Наприкінці 1916 р. він одержав дозвіл на проживання у приватному 

помешканні в Ярославлі. 
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таку позицію ЗУР та на її основі вимагали негайно підготувати меморандум до 

австрійського уряду [30]. 

Керівні органи Галицької метрополії засудили дії Г. Хомишина як такі, що 

могли спровокувати розкол серед віруючих та підірвати обрядову традицію УГКЦ. 

Готуючи відповідь на надісланий владикою запит, члени Митрополичої консисторії 

рішуче відмовилися запроваджувати григоріанський календар у Львівській та 

Перемишльській єпархіях [5]. Під час довготривалих дискусій рада Ставропігійського 

інституту також підготувала висновок про те, що проведення календарної реформи в 

сучасних умовах вважається недоречним[20]. Спираючись на підтримку української 

спільноти та частини вищого кліру, 22 березня 1916 р. ЗУР звернулася із закликом до 

греко-католицького духовенства „в станиславівській дієцезії задержати такий стан, 

який панує в архидієцезії львівській і дієцезії перемишльській і не творити обрядових 

ріжниць між вірними тої самої греко-католицької церкви” [7]. 

Запобігаючи можливому розколу української громадськості, представники 

УНДП, УСДП та УРП на 6 квітня 1916 р. домовилися скликати спільні збори. На 

засіданні К. Левицький подав офіційну позицію щодо календарної реформи так: „За 

канонічним правом і спеціальним погодженням греко-католицької унії і Римської 

церкви рішення у справі реформи календаря є виключно в компетенції синоду; крім 

того відповідне рішення мусить бути затверджене папою. Тому розпорядження 

єпископа Хомишина є неправомірним. До того ж, існують важливі причини, які 

теперішню реформу календаря роблять недоцільною. В заселених українцями 

окупованих областях Росії існує широке поле для пропаганди унії” [21, арк. 4; 7]. 

Суперечки довкола календарної реформи підштовхнули українське 

політичне керівництво переглянути повноваження національних організацій. В надії 

на відновлення парламентського життя, 9 травня 1916 р. президент Українського 

клубу Ю. Романчук висунув ідею про утворення єдиної української фракції, яка б 

складалася з членів Палати панів, послів від Галичини та Буковини [12]. 

Підтримуючи таку ініціативу, українські парламентарі доручили К. Левицькому, 

Ю. Романчуку та І. Горбачевському підготувати спільне засідання. Перебираючи на 

себе загальнонаціональні представницькі функції, президія Клубу 10–11 травня 

1916 р. одноосібно вступила в переговори з австро-угорським міністерством 

закордонних справ з приводу календарної реформи, чим порушила компетенцію ЗУР 

та похитнула її загальнонаціональний статус [8]. Внаслідок цього в пресі з’явилася 

інформація про чергову кризу в національному представництві українців. 

Політичну ситуацію значно ускладнили безпідставні чутки про розкол у 

президії ЗУР та вихід з її складу представників УРП і УСДП, про що декількома 

днями раніше повідомили „Illustrowany Kurjer Krakowski” та інші польські газети. 

Зважаючи на відсутність об’єктивної інформації безпосередньо з Відня, 12 травня 

1916 р. „Діло” писало про те, що „донесенє про крізу в ЗУР не позбавлене основи” 

[8]. Проте кількома днями пізніше партійний орган УНДП подав власне спростування 

цієї ж інформації та оприлюднив комунікат ЗУР від 12 травня 1916 р. про те, що 

українське представництво продовжує працювати в „особистім складї незміненім” 

[9]. 

                                                 
 Голова ЗУР – К. Левицький, заступники – М. Василько, Я. Весоловський, В. Темницький, представник СВУ – 

М. Меленевський. 
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Продовжуючи критикувати дії українського парламентського представ-

ництва, 18 травня 1916 р. „Діло” звинуватило Український клуб у свідомому провоку-

ванні хронічних політичних криз [11]. Така заява головного редактора В. Панейка 

частково пояснювалася тим, що партійний орган УНДП не був згідний „з 

однодушним рішенєм усїх компетентних національних чинників” з приводу 

календарної реформи [12]. У цей же час видання публікувало у кількох номерах 

поспіль статтю відомого громадсько-політичного діяча та історика С. Томашівського 

„Реформа калєндаря і церкви. Слово до прихильників і противників григоріанського 

числення часу”. Розглядаючи реформу як додаткову нагоду для українців 

прилучитися до західноєвропейських цінностей, автор праці писав: „…юліянський 

калєндар нїяка національна святощ Українців, що противно український 

національний обов’язок велить нам, в інтересі будуччини західних земель, ту форму, 

яка колись може була й цінна й дорога нам, та тепер спиняє наш національний 

розвиток” [9]. І далі: „Для мене передусім ясно, що григоріанський калєндар у нас 

прийметь ся, не тілько у станіславівській єпархії, а й усюди в Галичині прийметь ся; 

остає натомість питанє, хто програє тактично…” [10].  

Зважаючи на достатньо сильну аргументацію та особисту заповзятість 

С. Томашівського, Народний Комітет УНДП був змушений офіційно засудити 

позицію автора щодо доцільності реформи. Зокрема, 20 травня 1916 р. на своєму 

засіданні Комітет ухвалив оприлюднити заяву про те, що відомий історик виклав 

лише особисті думки, які суперечать єдиній позиції українського національного 

представництва [20]. На цьому ж засіданні В. Панейко, який також особисто 

підтримував проведення календарної реформи [13, с. 36-37], був змушений 

виправдовуватися не тільки за оприлюднення вищезгаданої статті, а й за висловлену 

на шпальтах газети критику на адресу Українського клубу [15, с. 351-352]. Оскільки 

публікації „Діла” мало не спричинили політичної дезорієнтації в українському 

середовищі, 24 травня 1916 р. Український парламентський клуб вимагав 

адміністративного покарання для членів редакції та ухвалив „звернутися о відповідні 

розпорядки до Народнього Комітету” [9; 2, с. 343]. 

Непорозуміння в середовищі українського керівництва пожвавило 

громадське обговорення питання про доцільність впровадження григоріанського 

календаря у церковне життя греко-католиків. У той час, як польська преса („Glos 

Narodu”, „Czas”, „Nowa Reforma”) схвально вітала календарну реформу та будь-які 

латинізаційні нововведення, шпальти українських газет рясніли пробілами та 

пропусками, у зв’язку з тим, що цензура вилучала „заборонений” текст, який містив 

аргументи української сторони. Виступаючи проти реформи, „Українське слово” 

писало, що „наші неупорядковані церковні справи” не можуть бути вирішені шляхом 

латинізації обряду, „бо загубимо „фарби духа”, складову часть націоналїзму, а 

попливемо до чужого берега та сядемо на „мілизнї”, а на нашій дорозї зачне ся 

церковна руїна, якесь відступництво і прочі лиха” [18]. У статті наголошувалось на 

потребі негайного призначення нового єпископа в Перемишльській єпархії*; 

відновлення діяльності греко-католицької духовної семінарії у Відні, яка належно 

готувала б духовенство для душпастирської роботи у Мукачівській, Пряшівській та 

                                                 
* Після смерті владики Костянтина Чеховича 28 квітня 1915 р. у роки війни посада перемишльського єпископа 

залишалась вакантною. Його наступником став Йосиф Коциловський, якого 23 вересня 1917 р. митрополит 

А. Шептицький висвятив на єпископа. 
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Крижевецькій єпархіях; започаткування Ставропігійським інститутом акції щодо 

заснування греко-католицького патріархату з центром у Львові, який об’єднав би 

єпархії в Галичині, Угорській Русі, Америці, а й, можливо, на Волині та в Сербії. 

Нейтралізуючи „чужорідні впливи”, „Українське слово” переконувало українську 

спільноту в тому, що запровадження реформи, відповідно до канонічного права 

вимагає згоду „трьох єпископів, провінціонального Синоду і без затвердження Риму 

ніяка зміна у нашій церкві не може бути прийнята” [14], а „справа має бути ухвалена 

цїлим Собором” [3]. Обговорення у пресі церковних проблем демонструвало 

необхідність державного сприяння розвитку інституцій УГКЦ та надання їй 

особливого самоврядного статусу. 

У цій ситуації залишається нез’ясованим особисте ставлення А. Шептиць-

кого до календарної реформи. Аналізуючи його виступ на Просвітньо-економічному 

конгресі 1909 р., можна стверджувати, що митрополит принципово не був 

противником впровадження григоріанського календаря [16, с. 55-56]. Проте вже на 

початку Першої світової війни він міг змінити свою думку, оскільки відкрилися 

перспективи приєднання православних українців Наддніпрянщини до УГКЦ та 

перетворення Галицько-Подільської митрополії на Митрополію всієї України. Тому 

після повернення 10 вересня 1917 р. до Львова А. Шептицький свідомо уникав 

публічного обговорення цього питання, оскільки планував розпочати активну місійну 

діяльність УГКЦ на території Російської імперії. 

Нечітка позиція митрополита щодо доцільності реформи сприяла 

збереженню григоріанського календаря у Станіславівській єпархії. Лише 8 травня 

1925 р. владики Галицької митрополії на спільній конференції остаточно ухвалили 

скасувати реформу, а саме нововведення кваліфікували як „небезпечний 

експеримент” [1, арк. 38]. Проте єпископ Г. Хомишин зволікав з виконанням цього 

рішення. Нарешті 20 вересня 1925 р. він підписав розпорядження про відновлення у 

Станіславівській єпархії юліанського календаря. Незважаючи на існуючі ухвали, 

владика до кінця своїх днів продовжував дотримуватися нового стилю. 

Запровадження григоріанського календаря у Станіславівській єпархії в 

1916 р. перетворилося для українського національного руху на серйозне 

випробування, яке призвело до поділу суспільства на прихильників та противників 

реформи. Рецепції нового календаря в Галичині перешкодили два ключові фактори: 

одностайна протидія з боку українського загальнонаціонального представництва та 

відсутність достатніх канонічних підстав для ухвалення життєво важливого для 

УГКЦ рішення.  

Перспективи подальших досліджень. Перспективою розвитку цього 

дослідження може бути вивчення позиції Ватикану та австро-угорських державних 

чинників щодо запровадження григоріанського календаря для греко-католицького 

населення Галичини та Закарпаття в роки Першої світової війни. 
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НАЦIОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ У ПРОГРАМI ТА 
ДIЯЛЬНОСТI УКРАЇНСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (1920-І РР.) 

Досліджено діяльність Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО) 

– найвпливовішої легальної політичної партії Західної України міжвоєнного періоду ХХ ст. 

З’ясовано місце національного питання у програмних документах УНДО, розкрито 

тактичні підходи щодо його розв’язання. 

Ключові слова: Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО), 

національне  питання, легальна політична партія. 

Demchyshak R.  B.,  Prokip A.  V.  

A NATIONAL QUESTION IN THE PROGRAM AND 
ACTIVITY OF UKRAINIAN NATIONAL DEMOKRATIC 

UNION (1920 – YEARS) 

It is investigated the activity of Ukrainian national democratic union, the most influential 

legal political party in Western Ukraine in the between war period of the national question in the 

program documents of the party is analyzed and tactical approaches to its solution are 

commented. 

Key words: Ukrainian national democratic union, national question, legal political party.  

Вступ. Розбудова України як незалежної, демократичної, правової держави 

з широким спектром політичних партій поглиблює зацікавленість науковців, 

політиків, широких кіл громадськості історією не лише сучасних, а й тих політичних 

об’єднань, які діяли в минулому. Зокрема, вітчизняна наука намагається відтворити 

об’єктивну картину партійно-політичного життя Західної України у міжвоєнний 

період ХХ ст. Особливістю українських політичних партій того періоду було те, що 

вони функціонували в умовах бездержавності Західної України, яка перебувала під 

польською окупацією. Тому пробема вирішення національного питання для цих 

партій розглядалася як одна з найчерговіших. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема діяльності УНДО 

частково висвітлена у працях Ю.Сливки [6], І.Соляра [7], О.Зайцева [3], М.Кугутяка 

[4], І.Федика [8] та інших дослідників. 

Постановка завдання. Мета – детальне з’ясування поглядів різних 

угруповань всередині УНДО, керівництва партії на шляхи та методи розв’язання 

національного питання. 

Виклад основного матеріалу. У діяльності УНДО шляхи розв’язання 

українського питання та здобуття державності стали пріоритетними з часу заснування 

партії [2, с. 25]. Створення цієї найбільшої у Західній Україні політичної партії 
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відбулося 11 липня 1925 р. у Львові на об'єднавчому з'їзді українських політичних 

угруповань, зокрема обох груп трудової партії, а також УПНР і національної групи 

Української парламентарної репрезентації з їхніми однодумцями з Волині, 

Холмщини, Полісся, Підляшшя та делегатів із 49 повітів краю. 

Особливий інтерес становила політична платформа УНДО. Програмною 

засадою УНДО проголошувалася національна єдність всього українського народу, 

який "змагає до здобуття Соборної Незалежної Української Держави на всіх 

українських землях". Зверталася увага на споконвічний український національний 

характер Східної Галичини, Холмщини, Підляшшя, Волині, Полісся, на переважаючу 

більшість українського народу на цих землях. У зв'язку з цим УНДО ставило собі за 

мету домогтися їх політичної консолідації, створення єдиного національного фронту. 

Платформа засвідчила різко опозиційне ставлення УНДО до польської 

окупаційної адміністрації. "На західноукраїнських землях, - підкреслювалось у 

третьому пункті платформи, - УНДО свої змагання здійснюватиме всіма доцільними 

засобами боротьби, в якій не допускається признання правноти чужого панування на 

цих землях" [7, с. 52]. 

Компромісну позицію було зайнято щодо радянської України, зокрема, у 

документі зазначалося: "хоча сучасний устрій Радянської України не покривається з 

ідеологією УНДО, все ж уважаємо Радянську Україну етапом до Соборної 

Незалежної Української Держави, яка зреалізується під прапором свідомих мас 

усього українського народу" [7, с. 53]. 

У маніфесті до української громадськості інформувалося про створення 

УНДО, яке визнавалося організацією національною, демократичною і понадила-

совою, що підпорядковує справедливі вимоги окремих класів найвищим 

національним ідеалам. Загалом маніфест відобразив основні ідеї, закладені в 

політичній платформі УНДО.  

Однією з найважливіших проблем Українського національно-демокра-

тичного об'єднання разом з його організаційно-політичним становленням було 

оформлення власної ідеологічної доктрини, політичної програми, тактики і стратегії 

дій. Важливість вирішення цих завдань актуалізувалася тією обставиною, що в УНДО 

і після його утворення вирізнялося чотири основних політичних угруповання, які 

часто поборювали одне одного. Вони були продовженням тих політичних течій, які 

сформували нову партію. Вирішення складних політичних проблем представники цих 

угруповань часто бачили по-різному. 

Національно-радикальне крило УНДО, що вийшло з колишньої 

націоналістичної Української партії національної роботи, гуртувалося навколо газети 

"Новий час". Її лідер Дмитро Паліїв був одночасно одним з активних діячів 

Української військової організації (УВО). 

Прихильники цієї течії вважали себе українськими націоналістами, а УНДО 

розглядали як легальну загальнонародну національну партію з радикальною 

тактикою боротьби, в основі якої є політична платформа опори на власні сили. 

Національно-демократичне об'єднання сприймалося ними як засіб політичної, 

культурної й економічної організації народних мас, їх підготовки до здійснення 

найвищого ідеалу нації - здобуття державної незалежності України. Окреслюючи 

завдання для УНДО, Д.Паліїв у статті "Три табори", опублікованій у газеті "Новий 
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час", писав: "Для нас, націоналістів, найблищою партією є очевидно та, що ясно і 

недвозначно видвигає національні кличі і беззастережно змагає до їх здійснення. 

Такою партією може бути тільки національна партія, яка змагає до об'єднання в собі 

всіх верств і станів, що об'єднує весь народ, а не поодинокі кляси. Бо здійснення 

наших змагань, як вважають націоналісти, можливе є тільки при повній солідарности 

усіх чинників народу. Суто національною партією є на наших землях УНДО. Яке 

завдання цієї партії? В першу чергу організація народу в політичну силу, а далі 

оборона старих та творення нових культурних і економічних надбань. Чим скоріше 

буде народ культурно і економічно самостійним, тим скоріше можна буде здійснити 

наші ідеали. Власне тому національний табір головну свою увагу звертає на працю на 

тих полях, вважаючи політичну партію не ціллю, але засобом в боротьбі за наше 

теперішнє життя і майбутні цілі" [5]. 

Націоналістичному крилу в УНДО протистояли прихильники "реальної", 

тобто прагматичної політики, а їх лідером виступав Володимир Бачинський. 

Виразником ідеології цього напряму був журнал "Політика", до редакції якого 

входили такі відомі громадські діячі та науковці, як Василь Панейко, Степан 

Томашівський, Василь Кучабський, Іван Крип'якевич, о. Тит Галущинський та інші. 

Прихильники польсько-українського порозуміння вважали, що "політична 

діяльність мусить бути кермована змислом корисности, мусить бути обернена на 

осягнення корисних цілий і тому до неї не можна прикладати міри моральности чи не 

моральности. Одинока міра вартости даної політики, то її практичний успіх і 

громадянська користь" [12, арк.5]. 

В.Бачинський закликав визнати факт утвердження Польської держави на 

західноукраїнських землях і зосередити увагу не на програмних цілях партії, а на 

випрацюванні "доброї тактики", яка враховувала б реальні потреби життя. 

Прихильники "реальної політики" вважали, що стабілізація міжнародних 

відносин і внутріполітичного становища вимагає від національного проводу 

зосередити головну увагу на задоволенні реальних економічних, культурних і 

політичних потреб українського народу. У зв'язку з цим тактика бойкоту польських 

виборів 1922 р. визнавалася великою політичною помилкою, яка спричинилась до 

погіршення життя західноукраїнського населення. Програма "реальної політики" 

передбачала доcягнення польсько-українського порозуміння на ґрунті вимог 

національно-територіальної автономії західноукраїнських земель у складі Польщі. 

Ідея польсько-української угоди знаходила співчуття в середовищі українських 

культурно-освітніх і економічних товариств та в клерикально-консервативних колах. 

Радянофільська течія в УНДО йшла в руслі політики Євгена Петрушевича. 

Його прихильники, зокрема Лев Петрушевич  і Гриць Микитей, видавали газету 

"Рада". Орієнтація на УСРР залишалась провідною лінією діяльності Є.Петрушевича, 

який увійшов у тісний контакт з радянськими діячами. 

Чим далі, тим більше кардинальних змін зазнавали політичні погляди 

радянофілів-петрушевичівців. УСРР, незважаючи на форму державного устрою, яка 

там утвердилася, визнавалася ними як здобуток визвольних змагань українського 

народу. Здобуття соборної української державності пов'язувалося з розбудовою УСРР 

та об'єднанням навколо неї всіх українських земель. У зв'язку з посиленням 

антирадянських настроїв у керівництві УНДО петрушевичівці виступили з нападками 
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на провід партії, звинувачуючи його в угодовстві до Польщі, відході від програмних 

засад. Робилися спроби опанувати партією і зсередини. 

Керівництво УНДО зосереджувалося в руках центристської групи середньої 

за віком генерації націонал-демократів на чолі з Дмитром Левицьким, яка стояла на 

соборницько-незалежницьких позиціях, відстоювала політику орієнтації на власні 

сили. Вміло лавіруючи між політичними групами, центристи у принципових 

питаннях схилялися до національно-радикального крила, виступаючи проти 

автономістів, а також усе більше дистанціювалися від радянофілів-петрушевичівців з 

їх зростаючою залежністю від СРСР і УСРР. Під впливом центристів перебували 

основні органи партії – газети "Діло" та "Свобода". 

Основна лінія протиборства між націонал-радикалами і центристами, 

радянофілами-петрушевичівцями та автономістами виникала на ґрунті розв’язання 

українського питання, різних державотворчих концепцій, шляхів і методів їх 

реалізації, зовнішньополітичних орієнтацій, а також  контроверсійного ставлення до 

Польщі, радянської України. Протиборство окремих груп позначалось і на загальній 

політичній лінії центристського партійного керівництва. 

Крім згаданих груп, які були в УНДО, деякі члени партії вважали себе за 

ідеологією християнськими суспільниками, гетьманцями, націоналістами і навіть 

колишніми народовцями. Так до складу станіславського повітового комітету УНДО 

13 вересня 1925 р. було обрано християнського демократа Юліана Олесницького, 

народовця Юрка Когутяка та націоналіста Нестора Величковського [9, арк.187]. 

За таких обставин випрацювання чіткої політичної програми, ґрунтовних 

ідейних засад, які об'єднали б партію в єдине ціле, ставало нагальною потребою. 

Ідейно-політичне оформлення партії мало завершити процес становлення УНДО.  

Однак підготовка нової політичної програми партії, що розпочалася з часу 

утворення УНДО діяльністю спеціальної комісії на чолі з Володимиром Целевичем, 

виявилася непростою справою. З одного боку, вона спричинилась до ідейно-

політичної консолідації націонал-демократів та узгодження їх поглядів, а з іншого, - 

до активізації і протиборства внутріпартійних груп, зокрема автономістів та 

радянофілів. 

З початку 1926 р. група прихильників "реальної політики", яка не мала 

помітних впливів в УНДО, активізувала свою діяльність через видання журналу 

"Політика". У пресі В.Бачинський виступав від імені правиці, яка ще "не є 

зорганізована, але елементи до такої організації є вже чисельні і визначні, та для 

прилюдного зорганізованого виступу цеї правиці ще не прийшов час" [1]. В інтерв'ю 

польському кореспонденту В.Бачинський заявив, що ніхто з українців не буде вияв-

ляти до Польщі державного патріотизму, разом з тим "тільки політичний півголовок 

може заперечувати факт існування тієї держави, нашої приналежности до неї, певних 

випливаючих з того обов'язків і невідкличности рахуватися з тим станом" [1]. 

На засіданні Народного комітету у квітні 1926 р. обговорено проект 

програми партії, з яким виступив В.Целевич. У преамбулі до проекту програми 

зазначалося, шо УНДО об'єднує у своїх лавах селян, робітників, міщан, інтелігенцію, 

тобто всі верстви українського народу, якому мають підпорядковуватись інтереси 

окремих територій, партій, конфесій та соціальних груп. Як суто національна партія 

УНДО у своїй діяльності мала керуватися інтересами нації як цілості. Тому до кожної 
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справи, до "кожного політичного акту УНДО підходить зі становища: чи це зміцнює 

єдність нації, її сили, її свідомість, чи поглиблює зміст і об'єм національного життя та 

чи причинюється до скріплення відпорности нації супроти її ворогів" [10, арк. 1]. 

Сам проект програми, зокрема її політична частина, повторювала основні 

ідеї платформи, на якій утворилось УНДО, за винятком пункту стосовно 

закордонного представництва західноукраїнських земель, який був вилучений із 

програми. 

Як у платформі, так і в програмі політичною метою УНДО проголошу-

валося здобуття соборної самостійної української держави на всіх етнічних землях. 

Для досягнення цієї мети партія ставила перед собою завдання згармонізувати 

національну політику українського народу на всіх його територіях і в еміграції. 

Не зазнала змін позиція УНДО стосовно радянської України, яку партія й 

надалі вважала "етапом до Соборної Української Держави, яка здійсниться під 

прапором свідомих мас усього українського народу і прийме найбільш пригожий для 

себе устрій" [10, арк. 1]. При цьому зазначалось, що "сучасний устрій Радянської 

України та її правно-державне становище не покриваються з ідеольогією УНДО". 

Особливою різкістю відзначалися ті пункти проекту програми, які 

характеризували ставлення УНДО до проблеми становища західноукраїнських земель 

у Польщі. У зв'язку з цим УНДО закликало до боротьби проти окупаційного режиму 

всіма доцільними засобами, не допускаючи визнання суверенітету Польської держави 

на українській території. Ставилось також завдання розбудови єдиного національного 

фронту всіх західноукраїнських земель, створення української міжпартійної ради, 

блоку національних меншин [10, арк. 2]. 

У проекті програми визначалися основні засади функціонування майбутньої 

української держави. УНДО висловилося за конституційно-парламентський устрій 

держави, відокремлення гілок влади, обстоювало широкі демократичні та 

громадянські права. З огляду на панівну у світі систему мілітаризму УНДО вважало 

за необхідне в період боротьби українського народу за незалежність і соборність 

створення національної армії на основі загальної обов' язкової військової служби.  

У розділах, присвячених економічним і суспільним проблемам, УНДО 

виступило не тільки за політичне, але й за економічне та соціальне визволення 

українського народу. У зв'язку з цим партія проголошувала своєю метою опанування 

всіма галузями народного господарства силами українського народу, щоби таким 

чином "розвинути в лоні української нації всі верстви новочасної суспільности і 

визволити їх з під гніту чужого капіталу" [10, арк. 2]. 

Тривалі дебати розгорілися на з’їзді УНДО в грудні 1926 р. навколо 

положень партійної програми. З критикою політики партійного проводу на з'їзді 

виступив В.Бачинський, який запропонував змінити політику УНДО в напрямі 

"реальної політики і польсько-українського порозуміння". Політику невизнання 

Польської держави В.Бачинський назвав самообманом. Він закликав провід партії 

зосередити увагу не на максимальних кличах, а на випрацюванні "доброї тактики". 

"Треба пам'ятати, - зазначав В. Бачинський, - що доброю тактикою при найгіршій 

програмі можна доконати чудес... Натомість запрягнути ціле громадянство на службу 

принципіальних кличів, забуваючи про реальні потреби життя, це національний 

злочин, з якого користає тільки противник" [12, арк. 7]. 
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Прийняті на з'їзді тактичні резолюції конкретизували політику націонал-

демократів з важливих питань або ж були детально розробленою системою заходів 

УНДО в різних сферах суспільного життя. Зокрема, більша частина політичних 

резолюцій Народного з'їзду була присвячена становищу західноукраїнського 

населення в Польщі. Зверталася увага на екстермінаційний, колонізаційний і 

антидемократичний характер політики Польщі стосовно українського народу, 

зазначалась рішучість партії боронити його національно-політичні, культурні й 

господарські інтереси. Від імені українського народу націонал-демократи заявили, що 

й надалі будуть відстоювати його право на повне політичне самовизначення. 

Народний з'їзд закликав "все українське громадянство до організації в Українському 

Національно-Демократичному Об'єднанню з метою плянової, інтензивної боротьби за 

скасування всіх польських законів і розпорядків, вимірених проти життєвих інтересів 

українського народу, його культури, школи, церкви, мови і господарства; за 

припинення адміністративних надужить і переслідувань та безправних арештувань; за 

припинення безправних конфіскат Української преси; за повну свободу слова й 

друку; за свободу політичної організації; за відновлення громадської самоуправи" 

[10, арк.5].  

У дев'ятому пункті резолюції з певною часткою компромісу визначалося 

ставлення до процесів, що відбувалися в радянській Україні. На цей раз націонал-

демократи акцентували увагу не на етапах чи формах радянської державності в 

Україні, а на національних здобутках українського народу. Висловлювалася 

впевненість у здобутті ним повної державної незалежності. Зокрема, в резолюції 

зазначалося, що "за ризьким кордоном на українських землях відбуваються в 

українській радянській державі великі національні здвиги. Там росте національна 

культура, кріпне національна сила, там назрівають тепер процеси, що скоріше чи 

пізніше віддадуть на Україні суверенні права всьому українському народові. 

Український нарід під Польщею орієнтується на ту національну силу і на ті 

національні успіхи, що ростуть над Дніпром" [10, арк.5]. 

Курс ундовської лівиці на остаточне розмежування і створення нової 

політичної організації знайшов своє логічне продовження 15 травня 1927 р. на зборах 

групи "Рада", де було утворено Українську партію праці (УПП) з чітко вираженою 

радянофільською платформою. У політичній частині прийнятої платформи 

зазначалось, що "партія змагає до злуки всіх українських етнографічних земель в 

одній державі, без огляду на таку чи іншу розв'язку правно-державного і суспільно-

політичного устрою" [11, арк. 20]. 

Радянську Україну УПП визнавала "здобутком визвольної боротьби 

українського народу і таким здійсненням його стремлінь, яке є підставою для повного 

завершення начальної політичної мети українського народу, що послідує через 

розбудову цеї держави та з'єднання з нею прочих українських земель" [11, арк. 20]. 

Партія праці вважала, що для втілення державної незалежності не можуть 

бути на перешкоді ніякі питання про форму державного устрою. Українським 

державним П'ємонтом оголошувалась радянська Україна, а тому "в загально-

національному інтересі є пособляти її розвою, вже там вибраним шляхом". 

Оформлення суспільно-політичного ладу на західноукраїнських землях 

після здійснення ідеї соборності мало підпорядковуватись "тим суспільно-державним 
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формам, які будуть зреалізовані і прийняті на Великій Україні в мент зєдинення" [11, 

арк. 20]. 

Для поширення пропаганди ідей української незалежності, соборності, 

державності і для реалізації цих прагнень УПП вважала за необхідне "удержувати у 

центрах міжнародного політичного світа представництво українських територій під 

чужими займанщинами". 

Обґрунтовуючи свою політичну платформу, УПП стверджувала, що 

розвиток суспільного і державного будівництва у світі йде "по лінії засад соціалізму і 

то таким шляхом реформ та їх еволюції, як і шляхом революційної реалізації і 

дальшої мирної розбудови цих засад" [11, арк. 20]. 

Таким чином, серед різних угруповань всередині УНДО не було єдиного 

погляду на вирішення національного питання. Саме на ґрунті розв’язання українсь-

кого питання, різних державотворчих концепцій, шляхів і методів їх реалізації, 

зовнішньополітичних орієнтацій, а також  контроверсійного ставлення до Польщі і 

радянської України виникла основна лінія протиборства між націонал-радикалами і 

центристами, радянофілами-петрушевичівцями та автономістами. Протистояння 

окремих груп позначалось і на загальній політичіній лінії центристського партійного 

керівництва. 

Перспективи подальших досліджень. Вивчення питань пов’язаних з 

особливостями політики УНДО у 1920-х рр., визначення основних підходів всередині 

цієї партії, щодо ставлення до польської окупації Західної України, дослідження 

основних шляхів формування власної ідеологічної доктрини, тактики та стратегії 

УНДО залишаються, на наш погляд, перспективними й потребують подальших 

досліджень. 
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Досліджено основні аспекти соціальної структури та зайнятості населення 

Львівського повіту у 30-х рр. ХХ ст. 
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SOCIAL STRUCTURE AND EMPLOYMENT OF 
POPULATION IN LVIV REGION DURING THE 1930- S 

XX CENTURY 

The basic aspects of social structure and employment of population in Lviv region during the 

1930 s have been observed. 

Key words: social structure of population, Lviv region during, employment of population. 

Вступ. Дослідження соціальної структури населення на місцевому рівні 

сприяє глибокому розумінню соціально-економічних процесів у суспільстві. 

Актуально простежити на прикладі Львівського повіту соціальну структуру 

населення, яка зумовлювалася не лише загальнодержавними, а й локальними 

особливостями, зокрема, значною мірою перебувала під впливом соціально-

економічних процесів у м. Львові. 

Українські та польські дослідники здебільшого акцентують увагу на 

політичних та економічних процесах Західної України, не приділяючи належної 

уваги проблемам соціальної характеристики населення на місцевому рівні, а саме у 

Львівському повіті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Після Другої світової війни 

українські історики вивчали західноукраїнську спільноту під впливом існуючої 

марксистсько-ленінської ідеології. Участь у класовій боротьбі трудящих Західної 

України у 1920–1930-х рр. вивчали М. Герасименко, Б. Дудикевич [3], О. Цибко [11]. 

Робітничий рух Західної України у міжвоєнний період як складову частину 

загальнопольського руху розглядав М. Кравець [7]. Історико-етнографічне 

дослідження про побут робітників у Галичині та Західній Волині зробив Ю. Гошко 

[4]. Соціально-економічному аспекту західноукраїнського селянства II Речі 

Посполитої присвячена монографія І. Васюти [1]. 

Велику увагу зайнятості населення Західної України приділив С. Макарчук, 

аналізуючи політичні та економічні фактори, які вплинули на міграцію населення та 

зміни національної структури мешканців Західної України [9]. 
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Сучасний український дослідник О. Дудяк вивчає аспекти чисельності, 

соціальної структури та зайнятості польського населення у міжвоєнний період [5]. 

Населення Львівського, Станіславівського та Тернопільського воєводств з 

погляду професійної зайнятості досліджував А. Алянд [12]. З повоєнних польських 

дослідників вагомий внесок у дослідженні соціально-економічних відносин у 

міжвоєнній Польщі зробили З. Ляндау та Є. Томашевський [15]. Інтелігенції 

міжвоєнної Польщі присвятив монографію Я. Жарновський [16], який проаналізував 

соціальну структуру населення II Речі Посполитої [17]. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз соціальної структури та 

зайнятості населення Львівського повіту у 30-х рр. ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. Західноукраїнські землі у 1930-х рр. 

залишалися переважно аграрним регіоном. Із промислових галузей розвивалися ті, які 

були пов’язані із видобутком нафти, обробкою карпатської деревини та переробкою 

сільськогосподарської продукції. Найбільш чисельними залишалися дві групи 

населення – сільськогосподарське (74,8 %) та промислове (10,2 %) Така особливість 

західноукраїнської економіки вплинула на зайнятість та соціальну структуру 

мешканців цього краю. 

За даними перепису 1931 р. у Львівському повіті 104.889 осіб (73,5 %) були 

зайняті у сільському господарстві, ще 902 особи (0,6 %) жили на прибутки з 

городництва, рибальства, лісництва, що також можна віднести до сільського 

господарства. Промислове населення повіту становило 16.638 осіб (11,7 %). У 

торгівлі і страхуванні було зайнято 4.380 осіб (3,1 %), у комунікації і транспорті – 

6.555 осіб (4,6 %), у державній службі, включаючи церковну діяльність, – 2.004 осіб 

(1,4 %), в освіті і культурі – 946 осіб (0,66 %), в охороні здоров'я – 636 осіб (0,4 %), у 

домашній прислузі – 1.123 осіб (0,8 %), в інших видах занять – 4.727 осіб (3,3 %) [14, 

с. 86]. 

У великому промисловому центрі – м. Львові, навколо якого були 

розташовані населені пункти Львівського повіту*, на сільське господарство 

припадало 3.372 особи (1,1 %) і 1.042 особи (0,3 %), які займалися городництвом, 

рибальством та лісовим господарством. Промислове населення міста становило 

93.649 осіб (30 %). З торгівлею і страхуванням були пов'язані 64.153 особи (20,5 %), з 

комунікацією і транспортом – 31.379 осіб (10 %), з державною (публічною) службою 

– 20.689 осіб (6,6 %), з освітою і культурою – 12.825 осіб (4,1), з охороною здоров'я – 

11.444 особи (3,7 %), 21.521 особа (6,9 %) були зайняті у домашній прислузі, 

52.157 осіб (16,7 %) – в інших видах занять [13, с. 21-22]. 

Специфічною була соціально-професійна структура населення Львова. 

Майже 80 % греко-католицького населення становили особи чотирьох соціально-

професійних груп: непрацюючі (здебільшого утриманці) – 33,8 % від загалу греко-

католиків, домашня служба (прислуга, кухарки, прачки та ін.) – 24,5 %, учні та 

студенти – 14 %, робітники – 6,7 %. Головна специфіка соціально-професійної 

структури римо-католицького населення Львова – висока частка службовців. 

Державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування та приватні 

                                                 
* Згідно з розпорядженням від 11 квітня 1930 р. з Львівського повіту вилучено гміни Замарстинів, 

Клепарів, Голоско Мале, Знесення, Сигнівка, Кульпарків, частини гмін Білогорща, Кривчиці, 

Козельники і включено до складу м. Львова 
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службовці становили 10,5 % від загалу римо-католиків Львова, натомість серед греко-

католиків цей показник становив 4,3 %, а серед іудеїв – 5 %. Римо-католики були 

передусім державними службовцями та службовцями органів міського 

самоврядування, тоді як греко-католики та іудеї – приватними. Загалом у Львові на 

державній службі працювало понад 11,5 тис. осіб. З них римо-католики становили 

86,7 %, греко-католики – 8 %, іудеї – 2,9 %, протестанти – 2 %. З 3,2 тис. службовців, 

що працювали в органах місцевого самоврядування, римо-католики становили 

84,4 %, греко-католики – 11,2 %, іудеї – 3,1 %, протестанти – 1 % [8, с. 186-187]. 

Отож, чиновницька робота виявилась найменш доступною не для греко-католиків, а 

для іудеїв. Структура єврейського населення була найбільш своєрідною, якщо 

порівняти з іншими численними етнічними групами у Львові. Найбільше серед євреїв 

було зайнятих у сфері торгівлі, далі йшли приватні службовці та працівники, зайняті 

у виробництві одягу. Частка домашньої служби, на відміну від греко-католиків та 

римо-католиків, в іудеїв була доволі низькою. Ще дві особливості соціально-

професійної структури єврейського населення Львова – це суттєво нижча, ніж в 

інших груп, частка робітничого населення, а також найвища частка осіб, яких за 

офіційною статистикою вважали непрацюючими. Нарешті, євреїв дуже багато було в 

таких важливих, однак не надто численних сферах професійної діяльності, як право 

та медицина. У правовій сфері євреї становили 62,9 % усіх зайнятих, у медичній – 

39,2 % [8, с. 188]. Соціальна структура і зайнятість населення Львова значною мірою 

вплинули на зайнятість та соціальну структуру населення Львівського повіту. 

Розташування поблизу промислового центру дало можливість жителям Львівського 

повіту працювати на підприємствах у м. Львові. Окрім цього, для населення повіту 

Львів був основним ринком збуту сільськогосподарської продукції. 

Польські статистичні матеріали реєстрували відношення до засобів 

виробництва, характер праці (розумова чи фізична), а також зафіксували ставлення 

власників засобів виробництва до використання найманої робочої сили і поділили 

землевласників відповідно до величини їхніх володінь. Такі ознаки, як відношення до 

засобів виробництва та характер праці, дозволяють виокремити чотири соціальні 

групи – власників засобів виробництва, розумових працівників (інтелігенція), 

робітників та осіб із невідомим суспільним становищем. 

Розглянемо структуру зайнятості власників засобів виробництва 

(самодіяльні), які на основі власних засобів виконували роботу самостійно.  

Таблиця 1 

Галузева структура зайнятості власників засобів виробництва Львівського 
повіту у 1930-х рр. [14, с. 86]. 

Галузь 
Власники засобів виробництва 

загальна кількість % 

1 2 3 

1) Сільське господарство 88,391 89,4 

2) Ремесло, промисловість 6,439 6,5 

3) Торгівля, страхування 3,473 3,5 

4) Комунікація 309 0,3 

 



 53 

Продовження табл. 1 

1 2 3 

5) Суспільні установи** 303 0,3 

6) Інші галузі 6 0,01 

7) Разом 98,921 100 

 

Всього поза сільським господарством було зайнято 10.530 осіб (10,6 %) 

власників засобів виробництва. Серед самодіяльних із сім’ями 887 осіб (8,4 %) 

використовували найману силу, а 9.643 осіб (91,6 %) – не використовували. У 

Львівському повіті налічувалось 3.700 самодіяльних власників, з яких 242 особи 

(6,5 %) використовували найману робочу силу, а 3.458 (93,5 %) – не використовували 

[14, с.86]. 

У 1930-х рр. для більшості самостійних власників основним засобом 

виробництва залишалася земля. У сільському господарстві більшість самодіяльних 

володіли малими господарствами. Існування великої кількості малих ремісничих 

підприємств було характерне для промислового самодіяльного населення. 

Матеріали перепису 1931 р. дають змогу виокремити з категорії власників 

засобів виробництва традиційні соціальні групи: поміщиків, буржуазію, селянство. 

Найчисельнішою соціальною групою були землевласники. У сільському 

господарстві їх прийнято поділяти за ознакою величини землеволодіння: власники 

наділів до 50 га вважаються селянами, а більше 50 га – поміщиками.  

Таблиця 2 

Розподіл селян Львівського повіту відповідно до площі володіння та 
використання праці найманих робітників за матеріалами перепису 1931 р. (лише 
власники орних земель) [14, с. 102-103]. 

Площа 

господарств 

Загальна кількість селян 

у господарствах 

Чисельність селян у 

господарствах, що 

використовують 

найманих робітників 

Чисельність селян у 

господарствах, що не 

використовують найманих 

робітників 

Га 
загальна 

кількість 
% 

загальна 

кількість 
% 

загальна 

кількість 
% 

0–2 27.675 31,6 683 2,5 26.992 97,5 

2–5 29.557 33,7 1.883 6,4 27.674 93,6 

5–10 8.214 9,4 1.280 15,6 6.934 84,4 

10–15 870 7 353 40,6 517 59,4 

15–50 248 0,3 180 72,6 68 27,4 

Невідома площа 21.048 24 1.655 7,9 19.393 92,1 

Разом 87.612 100 6.034 6,9 81.578 93,1 

 

Селянство Львівського повіту, як і інших регіонів Західної України, не було 

однорідною соціальною масою. У його середовищі можна виокремити низку верств, 

які різнилися заможністю та престижем. Величина прибутку та авторитет селянина 

тісно пов’язувалися з кількістю землі. У Львівському повіті перевагу мали ті селяни, 

                                                 
* Суспільні установи – це державна адміністрація та органи самоуправління, освіта, охорона 

здоров'я, військо. 
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що проживали неподалік великих міст, зокрема м. Львова, який був важливим 

ринком збуту землеробської продукції. 

В історіографії радянського періоду селянство як соціальне явище 

поділялося на три групи: малоземельне – площа наділу до 5 га; середньоземельне – 

від 5 до 10 га; великоземельне – 10–50 га [2, с. 31]. У Львівському повіті близько 65 % 

селян були малоземельними; більше 9 % – середньоземельними, і лише близько 1,3 % 

землеробів були зайняті у великоземельних господарствах. Варто зауважити, що 

майже у 24 % селян не встановлено розмірів землеволодінь. 

Із 87.612 селян – власників орних земель – постійну найману робочу силу 

використовували лише менше 7 %. Низька питома вага землеробів, які 

використовували працю наймитів, пояснюється соціально-економічним становищем 

західноукраїнських земель у міжвоєнний період. Цей слабко індустріалізований 

регіон потерпав від аграрного перенаселення. Надлишок робочих рук у сільському 

господарстві не знаходив застосування у містах із кволою промисловістю. Зростання 

цін на землю та послаблення еміграційних потоків у країни Європи та Америки також 

не змінювали ситуацію, що склалася. За таких умов у більшості господарств в основі 

лежала праця власника та його родини [5, с. 125-126]. 

Перепис 1931 р. зареєстрував у Львівському повіті 100 власників 

господарств площею понад 50 га, яких ми ототожнюємо з поміщиками.  

Великі землевласники відігравали провідну роль в економічному, 

політичному та культурному житті. Матеріальна забезпеченість, добра освіта, тісні 

зв’язки з політичною та економічною елітою дозволяли поміщикам впливати на 

прийняття політичних рішень, особливо на місцевому рівні.  

На 1930-ті рр. неможливо встановити градації власників маєтків понад 50 га 

відповідно до площі їхніх володінь, оскільки перепис 1931 р. не подає таких 

відомостей. 

На початку 1930-х рр. у Львівському повіті проживало близько 10.213 

дрібних міщан із сім’ями. Із них самодіяльні виробники становили 2.365 осіб [14,              

с. 326-327]. До цієї групи населення зараховано всіх власників засобів виробництва 

поза сільським господарством, які не використовували найманої робочої сили, а 

також самодіяльних із рубрики “ремесло і промисловість”, які були зайняті у 

“промислових закладах VІІІ та невідомої категорії” [14, с. 15]. 

Таблиця 3 

Галузева структура зайнятості дрібних міщан Львівського повіту за 
матеріалами перепису 1931 р. [14, с. 326-327]. 

Галузь 

Дрібне міщанство 

Самодіяльні із сім’ями Лише самодіяльні 

загальна кількість % загальна кількість % 

1) Ремесло, промисловість 6.373 62,4 2.365 65,7 

2) Торгівля, страхування 3.285 32,2 993 27,6 

3) Комунікація 284 2,8 86 2,4 

4) Суспільні установи 265 2,6 151 4,1 

5) Інші галузі  6 0,1 4 0,1 

6) Разом 10.213 100 3.599 100 
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Значна більшість дрібних міщан була зайнята у ремеслі та промисловості і 

значно менше – у торгівлі, комунікації, суспільних установах. 

Ремісниче виробництво, в якому були зайняті більшість польських дрібних 

міщан, в організації праці, підготовці учнів зберегло низку рис із попередніх століть. 

Одним з таких реліктів попередніх епох була цехова організація ремесла, яка 

існувала, зокрема, в невеликих містечках Львівського повіту – Новому Яричеві, 

Щирці, Винниках. У Щирці до ремісничого цеху входили 144 майстри, 104 

помічники та 141 учень. У Винниках діяли кілька об’єднань ремісників. У одне із них 

входили майстри різних фахів: бляхарі, ковалі, кравці, пекарі, шевці та інші – всього 

118 майстрів та 67 учнів. Діяв вузькопрофесійний цех столярів. До нього входили 165 

майстрів, 30 поміщиків та 80 учнів [5, с. 140]. 

Власників підприємств I–VII категорій у промисловості та самостійних, які 

використовували найману працю в інших галузях, віднесено до буржуазії. На 

території Львівського повіту проживало 317 буржуа із сім’ями, з них самодіяльні 

становили 100 осіб. 

Таблиця 4 

Галузева структура зайнятості буржуазії у Львівському повіті за 
матеріалами перепису 1931 р. [14, с. 326-327]. 

Галузь 

Буржуазія 

Самодіяльні із сім’ями Лише самодіяльні 

загальна 

кількість 
% 

загальна 

кількість 
% 

1) Ремесло, промисловість 66 20,8 24 23,8 

2) Торгівля, страхування 188 59,3 52 51,5 

3) Комунікація 25 7,9 7 6,9 

4) Суспільні установи 38 12 18 17,8 

5) Інші галузі  – – – – 

6) Разом 317 100 101 100 

 

Найбільше буржуазія Львівського повіту зосереджувалася у промисловості. 

Відомості перепису 1931 р. не містили детального поділу на середній і дрібний 

бізнес, що обмежує можливості аналізу промислової буржуазії. 

У переписі 1931 р. для означення осіб розумової діяльності вжили термін 

“розумові працівники” [14, с. 19]. Поняття “інтелігенція” не дає єдиного 

загальноприйнятого трактування. Існують різноманітні тлумачення цього терміну [10, 

с. 106-107]. Визначальними ознаками інтелігенції як соціально-професійної групи є 

розумова праця і вища освіта. Проте статистична категорія “розумові працівники” не 

завжди відповідала загальноприйнятому змісту поняття “інтелігенція”. 

У переписі 1931 р. до власників засобів виробництва було внесено групу 

розумових працівників – представників вільних професій: адвокати, лікарі, що мали 

власну практику, приватні вчителі [14, с. 18]. Враховуючи характер праці та рівень 

освіти, доцільно внести цю групу самостійних до категорії осіб розумової діяльності. 
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Чисельність розумових працівників у Львівському повіті та їх галузеву 

зайнятість відображено у наступній таблиці. 

Таблиця 5 

Чисельність і структура зайнятості розумових працівників Львівського 
повіту за матеріалами перепису 1931 р. (самодіяльні із сім’ями) [14, с. 326-327] 

Галузь 
Розумові працівники 

загальна кількість % 

1) Сільське господарство 253 7,3 

2) Ремесло, промисловість 416 12 

3) Торгівля, страхування 249 7,2 

4) Комунікація 621 17,9 

5) Суспільні установи 1.674 48,4 

6) Інші галузі 247 7,1 

7) Разом 3.460 100 

Близько 48 % розумових працівників зосереджувалися у невиробничих 

сферах – органах самоуправління, державній адміністрації, освіті, охороні здоров’я. 

На сільське господарство, промисловість, інші галузі припадало 51 %.  

Польський дослідник А. Жарновський запропонувавши вертикальну 

структуру прошарку інтелігенції міжвоєнної Польщі, поділив її на вищу і нижчу 

верстви. Вищу верству становили урядовці державної адміністрації і самоврядування 

І категорії; працівники суду та адвокатури, вчителі середніх та початкових шкіл, 

наукові працівники, літератори, артисти, лікарі та інші. До нижчої верстви, на думку 

польського дослідника, входили особи, які здійснювали виконавчі функції, що не 

вимагали значної освіти та складної підготовки (канцеляристи, реєстратори та ін.) 

Загалом, за його підрахунками, у внутрішній структурі розумових працівників 

представники вищої верстви становили близько 40 %, нижча верства – більше 40 %, і 

перехідна категорія – близько 15 % [18, с. 180-182]. Вертикальна структура 

інтелігенції Я. Жарновського була властивою і для інтелігенції Львівського повіту. 

Робітником у міжвоєнній Польщі вважали найманого трудівника з освітою 

нижче середньої, зайнятого фізичною працею на фабриці або в інших закладах. 

Значна кількість жителів Львівського повіту працювала на підприємствах 

Львова. Найчисельнішою у місті була група робітників-будівельників, яка на грудень 

1936 р. становила більше 7.000 осіб. У міській бойні і “новій бойні” працювало 

1.100 робітників. З великих підприємств виокремлювались: консервна фабрика 

Рукера – 600 осіб, фабрика фарб “Ультрамарина” – 500 осіб, скляні гути – 370 осіб, 

фабрика цукерків “Бранка” – 350 осіб, львівське товариство броварень – 330 осіб, 

“Газет” – фабрика кондитерських виробів і шоколаду – 280 осіб, фабрика гільз “Аіда” 

– 220 осіб, державна спиртна монополія – 200 робітників та інші [6, с. 636-643]. 
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Таблиця 6 

Чисельність та структура зайнятості робітників Львівського повіту у 
1930-х рр. (самодіяльні із сім’ями) [14, с. 326-327]. 

Галузь 
Робітники 

загальна кількість % 

1) Сільське господарство 17,147 47 

2) Ремесло, промисловість 9.783 26,8 

3) Торгівля, страхування 658 1,8 

4) Комунікація 5.625 15,4 

5) Суспільні установи 1.609 4,4 

6) Домашня прислуга 
1.123 3,1 

7) Інші галузі 514 1,4 

8) Разом 36.459 100 

 

Майже половину робітників Львівського повіту на початку 30-х років 

ХХ ст. становили сільськогосподарські трудівники, що пояснюється аграрним 

характером економіки краю. Дещо більше половини найманих фізичних працівників 

досліджуваної території становили робітники, зайняті у галузях поза сільським 

господарством. Серед них вагому частку займали промислові робітники, їм за 

чисельністю суттєво поступалися працівники установ транспорту і зв’язку, державної 

адміністрації, домашньої прислуги.  

На підприємствах I–III категорій (найбільших) значно переважали польські 

робітники. Українці були зайняті у деревообробних, швейних та будівельних 

підприємствах. Перевага поляків у великій промисловості пояснюється продуманою 

політикою польського уряду, який робив обмеження під час прийому на роботу осіб 

непольської національності. 

Зміни у сфері землеволодіння, що відбувалися в процесі реалізації аграрної 

реформи, призвели до зменшення площ поміщицьких маєтків і як наслідок – 

зменшення попиту на сільськогосподарських працівників. Протягом 1920–1930-х рр. 

темп приросту робітників сільського господарства був дуже низьким, і їхня частка 

серед робітників латинського обряду на західноукраїнських землях скоротилася 

майже на 10 тисяч. Натомість спостерігався інтенсивний приріст зайнятості 

польських робітників у галузях поза сільським господарством. Особливо це 

стосується охорони здоров’я, освіти, державної адміністрації, тобто сфер, які були 

тісно пов’язані з кадровою політикою Польської Республіки. У той же час темп 

приросту польських промислових робітників на західноукраїнських землях був одним 

із найнижчих у позарільничих галузях. На низький темп приросту промислового 

робітництва вплинула як світова економічна криза початку 30-х років ХХ ст., так і 

економічна політика Польської держави на західноукраїнських землях [5, с. 154]. 

Дослідник соціальної структури суспільства міжвоєнної Польщі 

Я. Жарновський використав за критерій поділу робітничого класу на окремі верстви 

рівень кваліфікації фізичних працівників та характер підприємства чи закладу, де 
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вони працювали [18, с. 56-58]. До вищої верстви відніс кваліфікованих робітників 

великої промисловості та високоспеціалізованих заводів і більшість фізичних 

працівників державної адміністрації та інших громадських інститутів. Друга 

категорія складалася з кваліфікованих робітників середньої і дрібної промисловості, 

ремесла, торгівлі та навчені працівники великої промисловості. До найнижчої 

верстви належали некваліфіковані та сезонні робітники. Поза цією кваліфікацією 

залишилася домашня прислуга. Її соціальне та матеріальне становище були у прямій 

залежності від соціального статусу прибутку сімей, де вона була зайнята. Тому 

зарахування домашніх робітників, як єдиної соціальної групи до однієї з наведених 

верств не має під собою серйозних підстав. 

Для соціальної стратифікації робітників Львівського повіту можна 

використати лише один із критеріїв, запропонованих польським дослідником 

Я. Жарновським – характер підприємства або закладу, де працювали робітники. Це 

пов’язано з недостатньою інформативністю таблиць перепису 1931 р., які містять 

відомості про професійну структуру, соціальний статус та віросповідання населення. 

Тому отримані результати матимуть дуже приблизний характер. До вищої категорії 

належать робітники вищої промисловості та фізичні працівники державної 

адміністрації. Другу верству становлять працівники середньої та дрібної 

промисловості, ремесла, торгівлі, освіти та охорони здоров’я. Третя верства, як 

правило, - це некваліфіковані сільськогосподарські працівники. До цієї кваліфікації 

не увійшли домашня прислуга та робітники, внесені до розділу “інші галузі”, 

оскільки вони не піддаються стратифікації за використаним критерієм. 

Із 36.459 робітників Львівського повіту у першій половині 1930-х рр. до 

вищої верстви належали 10.781 особа (29,6 %), до другої – 6.894 осіб (18,9 %), і до 

третьої – 17.147 (47 %) [14, с. 326-327]. 

Соціальна структура населення Львівського повіту значною мірою 

перебувала під впливом соціальних процесів у м. Львові. Перепис 1931 р. подає дві 

ознаки, за якими можна провести поділ суспільства Львівського повіту у міжвоєнний 

період на окремі соціальні групи – відношення до засобів виробництва та характер 

праці. Виокремлюємо чотири соціальні групи: власники засобів виробництва, 

розумові працівники (інтелігенція), робітники та особи із невизначеним суспільним 

статусом. 

У першій половині 30-х років ХХ ст. із 142.800 мешканців Львівського 

повіту селяни становили 61,3 %, робітники – 25,5 %, дрібні міщани – 7,2 %, 

інтелігенція – 2,4 %, поміщики – 0,07 %, буржуазія – 0,2 % осіб. 

Висновки. Загалом на початку 1930-х рр. більше 74 % населення 

Львівського повіту були задіяні у сільському господарстві. Такий значний відсоток 

осіб, які утримувалися із сільського господарства, пояснювався аграрним характером 

повіту. Лише близько 10 % осіб працювали на таких суспільно важливих ділянках, як 

державна адміністрація, комунікації, освіта та охорона здоров’я. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Васюта І. Селянський рух на Західній Україні в 1919–1939 рр. / Васюта І. – Львів: Вища школа, 
1971. - 222 с. 

2. Васюта І. Соціально-економічні відносини на селі Західної України до возз’єднання (1918–1939). / 
Васюта І. Львів: Вища школа, 1978. - 191 с. 



 59 

3. Герасименко М. Боротьба трудящих Західної України за возз’єднання з Радянською Україною 
(1921–1939 рр). / М. Герасименко, Б. Дудикевич. – К. : Держ. видав. політ. літер., 1955. - 247 с. 

4. Гошко Ю. Громадський побут робітників Західної України (1920–1939 рр). / Гошко Ю. – К. : 
Наукова думка, 1967. - 263 с. 

5. Дудяк О. Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної України у 
міжвоєнний період (20-ті – 30-ті рр. XX ст.). Дисертація канд. істор. наук. / Дудяк О. – ЛНУ, 2003. 

6. З історії революційного руху у Львові 1917–1939. Документи і матеріали / [відп. ред. 

І. П. Крип'якевич]. - Львів: Львівське кижково-журн. видав. - 795 с. 

7. Кравець М. Нариси робітничого руху в Західній Україні у 1921–1939 рр. /  Кравець М. – Київ: 
Видав. Академії Наук УРСР, 1959. - 235 с. 

8. Лозинський Р. Етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини). / 
Лозинський Р. – Львів, 2005. - 358 с. 

9.  Макарчук С. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях 
в период империализма. / Макарчук С. – Львов: Вища школа, 1983. - 255 с. 

10. Социологический энциклопедический словарь / [ред.-координатор Г. В. Осипов]. – М. : Изд. 
груп. ИНФРА М – НОРМА, 1998. - 488 с. 

11. Цибко О. Революційно-визвольна боротьба трудящих Західної України за возз’єднання з УРСР 

1934–1939 рр. / Цибко О. – Львів: Видав. Львівського університету, 1963. - 137 с. 

12. Aland A. Układ stosunków wyznaniowo-zawodowych wśród ludnóści 3 wojewódstw południowo-

wschodnich // Sprawy Narodowościowe. - 1939. № 1–2. - S. 14–42. 

13. Drugi powszechny spis ludności z dnia 9.XII.1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. 

Stosunki zawodowe. Miasto Lwów. - Warszawa: Nakł.Głównego Urzędu Statystycznego, 1937. T. 58. - 
126 s. 

14. Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. 

Stosunki zawodowe. Wojewodztwo Lwowskie. – Warszawa: Nakł.Głównego Urzędu Statystycznego, 
1938. T. 68. - 450 s. 

15. Landau Z., Tomaszewski J. Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej (uwagi polemiczne) // Przegląd 
Historyczny. 1970. № 2. - S. 315–322. 

16. Żarnowski I. О inteligencji polskiej lat międzywojennych. / І. Żarnowski. Warszawa: Wiedza 

Powszechna 1965. - 195 s. 

17. Żarnowski I. Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939. / І. Żarnowski. Warszawa: PWN, 
1973. - 435 s. 

18. Żarnowski I. Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918–1939. / І. Żarnowski. Warszawa: 
PWN, 1964. - 363 s. 

УДК 94(477.83/.86)  

Андріїв Е.  П. © 

МЕТОДИ МОБІЛІЗАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ У 
ДИСТРИКТІ ГАЛИЧИНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 

ВIЙНИ (1941 – 1944 РР.) 

Описано та класифіковано методи мобілізації робочої сили з території дистрикту 

Галичина під час Другої світової війни.  

Ключові слова: дистрикт Галичина, Друга світова війна, робоча сила, мобілізація. 

                                                 
© Андріїв Е. П. 



 60 

Andriiv E.  P.  

METHODS OF MOBILIZATION THE LABOUR POWER IN 
HALYCHYNA DISTRICT AT THE SECOND WORLD WAR 

(1941-1944 –S.) 

The article describes and classifies methods of mobilization the labоur power from territory 

district of Halychyna towards of the Second World War. 

Key words: district of Halychyna, Second World War, the labоur power, mobilization. 

Вступ. Розпочинаючи війну проти СРСР А. Гітлер не передбачав 

використовувати радянських громадян у господарстві Райху. Але, у результаті 

провалу плану блискавичної війни та великих людських втрат на фронтах, 

керівництво Німеччини здійснювало мобілізацію робітників і селян до війська. 

Наслідком цього стало зростання дефіциту робочих рук у промисловості та 

сільському господарстві Райху. Ця обставина змусила нацистський уряд залучити до 

праці в Німеччині населення з окупованих територій. Під час Другої світової війни з 

Галичини на роботу до Райху вивезли приблизно 325 тис. робітників [1, арк.100]. 

Загальноприйнятою є думка, що більшість з них виїхала добровільно. Це можна 

пояснити тим, що сьогодні у працях істориків практично не висвітлено методи 

мобілізації робочої сили в Галичині.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Джерельною базою публікації є 

матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України – фонд 3959 Український Центральний Комітет у мм. Краків (Польща) та 

Львів, фонд 3975 – Український Окружний Комітет у Тернополі, фонд 4620 – 

Колекція документів з історії Великої Вітчизняної війни; Державного архіву 

громадських організацій – фонд 57 – Колекція документів з історії Комуністичної 

партії України; Центрального державного історичного архіву у Львові – фонд 201 

Греко-католицька митрополича консисторія; Галузевого державного архіву СБУ – 

фонд 13 – Колекція друкованих видань; Державного архіву Івано-Франківської 

області – фонд Р-36 – Станіславське окружне староство дистрикту Галичина, фонд Р-

37 – Коломийське окружне староство, фонд Р-41 – Стецівська волосна управа; 

Державного архіву Тернопільської області – фонд Р-285 – Тернопільське окружне 

староство м. Тернопіль дистрикту Галичина, фонд 1833 – Виконком Тернопільської 

обласної Ради депутатів трудящих, збірники документі [2], зібрані автором спогади 

колишніх примусових робітників та періодична преса часу окупації.  

Постановка завдання. Метою публікації є спроба розглянути і 

класифікувати методи мобілізації робочої сили у дистрикті та спростувати 

твердження про те, що більшість галичан їхали працювати до Райху добровільно. 

Виклад основного матеріалу. Мобілізація робочої сили здійснювалась 

вербуванням, виявленням працездатного населення, застосуванням адміністративного 

тиску, пропагандою та силовими методами. Під час окупації одночасно 

застосовували всі методи. Найбільш різноманітними були методи адміністративного 

тиску та методи виявлення працездатного населення.  

Залучення галичан до праці в Райху почалось з вербування. До весни 1943 р. 

у наказах, розпорядженнях та циркулярах наголошувалось на тому, що набір робочої 
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сили необхідно проводити передусім, шляхом добровільного вербування. При цьому 

вербуванню підлягали лише корінні галичани. Але, добровільним є той вибір, який 

здійснено незалежно від фізіологічних потреб організму. Беручи до уваги обставини 

військового часу можна стверджувати, що галичани добровільно вербувались лише в 

перші два місяці окупації, коли ще не було голоду. На думку автора, їх кількість була 

значно меншою від тієї, яку потребувала економіка Райху. Тому німецька 

адміністрація почала здійснювати заходи, з допомогою яких виявляла працездатне 

населення та планомірно проводила набір робітників, не зриваючи норм здачі 

контингенту з сільськогосподарської продукції. 

До методів виявлення робочої сили належать передусім різноманітні форми 

обліку населення. Зокрема, у липні 1941 р. німецькі власті провели  загальну 

реєстрацію галичан. Ті, що ухилялися від неї мали заплатити штраф у сумі від 500 до 

1000 крб. [3]. Окремо, починаючи з липня 1941 р., реєстрували безробітних [4]. До неї 

заохочували обіцянками про надання допомоги з безробіття [5]. Зважаючи на те, що 

підприємства переважно були зруйновані, можна вважати безробітним практично все 

міське населення. Безробітні міщани передусім підлягали мобілізації до праці у 

Німеччині [6, арк.2].  

Зрозумівши мету реєстрації, населення переховувалось. Тому німецькі 

власті почали проводити так звану перехресну реєстрацію галичан здійсненням їх 

обліку в поліції, повітових та міських старост, посадників, війтів, дільничних та 

будинкових управах [7]. Це дало можливість виявити приховану робочу силу. 

Під виглядом порятунку міщан від голоду, але фактично з метою їх 

реєстрації запроваджувалась карткова система на продукти. Картки видавали 

мельдункові відділи управи міста голові родини тільки після реєстрації [8]. 

Запровадження карткової системи з метою виявлення робочої сили стало причиною 

того, що майже 60 тис. чол. у Львові відмовились їх брати [9, с.234]. Отже, проблеми 

безробіття та голоду окупаційні власті вирішували працевлаштуванням в Райху. 75-

80% українців, яких вивозили до Німеччини, у 1941 р. були безробітними [10, с.3].  

Для обліку сільського населення до кінця 1941 р. було складено 

хліборобську картотеку. У ній зареєстрували всіх осіб віком з 16 років, вказавши вид 

їх занять [11, арк.40]. Внаслідок такої реєстрації окупаційні власті отримали точну 

кількість сільського працездатного населення.  

Так, як з Райху надходили замовлення на конкретні спеціальності з метою 

виявлення фахових резервів робочої сили, з листопада 1941 р. у Галичині 

розпочинається загальна реєстрація фахівців [12], а з 4 березня 1942 р. ремісників за 

фаховими групами: будівельна, деревна, текстильна, металева, харчова, шкірна та 

збірна група [13, с.3]. Такий облік давав можливість встановити кількість спеціалістів 

за фахом з метою мобілізації робочої сили відповідно до замовлень.   

Контроль за кількістю населення, його віковими групами та національністю 

здійснювався проведенням переписів. Перший перепис галичан окупаційні власті 

спробували провести у серпні 1941 р., проте він затягнувся [14]. Переписи населення 

Галичини проводилися щороку весною і восени. При цьому кожен перепис мав свої 

конкретні завдання. Їх результати давали можливість контролювати кількісний склад 

національних груп та проводити набір робітників за чітко вказаними річниками. 

Зокрема, у листопаді 1942 р. в районі Заліщиків було проведено медичний огляд 

чоловіків з 1910 р. до 1920 р. народження. Всіх, кого визнали здоровими, негайно 
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арештовували, вантажили у поїзди та відправляли до Райху. Такий метод набору 

робочої сили мав місце і в інших місцях цього району [15, с.548]. Облік населення за 

національними групами вівся і шляхом запровадження з 9 січня 1942 р. карт 

національної приналежності (кенкарти або розпізнавчі карти) [16]. Метою їх видачі 

був підрахунок кількості всього працездатного населення Галичини за національними 

групами.   

Виявляти працездатне населення допомагав контроль за його рухом. З 25 

серпня 1941 р. всі працедавці, які не могли виплатити зарплату та звільняли 

працівників, були зобов’язані повідомити їх про це за 14 днів до звільнення. 

Робітники за цей час мали зареєструватись у відділі суспільного забезпечення як 

безробітні [17, с.4]. Так виявляли безробітних на поточний момент. Вони ставали 

потенційними претендентами на працевлаштування у Німеччині.  

Вираховували безробітних і запровадженням карт праці. З серпня 1942 р. їх 

отримували всі, хто мешкав у Генеральній Губернії за винятком євреїв, хліборобів, 

робітників, що працювали в лісництві, виноградарстві, городництві, тваринництві, 

рибальстві, а також німців, переселених з Райху, та осіб, які працювали тимчасово 

[18, с.3]. При влаштуванні на роботу карту праці віддавали підприємцеві. Якщо 

робітник залишався без роботи, то мав повідомити про це біржу праці [19, с.3]. На 

думку автора, виділення професій, які не були стратегічно важливими у військовий 

час та виявлення таким чином безробітних дають підстави стверджувати, що так 

визначали категорії людей, які на той час насамперед підлягали примусовій 

мобілізації на працю до Німеччини. 

Першорядній мобілізації підлягали також всі неодружені та самотні 

галичани. Для визначення сімейного стану згідно з циркуляром від 2 листопада              

1942 р. біржі праці виготовили відповідні картотеки, які охоплювали населення з 15 – 

річного віку. Цей облік мав сприяти плановому набору робочої сили, який 

передбачалось розпочати 1 грудня 1942 р. До цього часу населення мало здати 

контингент [20, арк.40]. Отже, шляхом проведення різноманітних реєстрацій галичан 

окупаційні власті виявляли населення працездатного віку та ділили його на групи, які 

поступово мобілізували на роботу до Райху.   

Завданням методів адміністративного тиску було змусити галичан  їхати на 

працю до Райху та надати процесу виїзду вигляд добровільності. До цієї групи 

методів належить передусім залякування населення. Вже у вересні 1941 р. у Галичині 

за відмову їхати до Німеччини розстрілювали [21, арк.1]. Тому, людей гнав до Райху 

страх за своє життя і життя родин.  

Восени 1941 р. перед галичанами окупаційні власті поставили два завдання: 

100% виконання контингенту та відправлення “хороших робітників” до Німеччини. 

Тому кількість робітників для Райху розкладали як контингент на всі населені 

пункти. У жовтні 1941 р. кожна сільська громада мала відправляти до Райху по 5 

молодих не жонатих чоловіків щодня [22, арк.3]. З січня 1943 р. кількість робітників 

для Райху мала становити 10% від загальної кількості людей у кожному населеному 

пункті [23, арк.1].    

Надзвичайно продуманим методом адміністративного тиску була 

продовольча політика окупаційної влади. В перші дні окупації зі складів та у 

населення було вилучено продукти харчування і худобу [24, с.24–25]. Німецький уряд 

не був зацікавлений у тому, щоб годувати безробітних представників “неповноцінних 
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рас” на окупованих територіях. Згідно з таємним меморандумом від 16 вересня             

1941 р. місцеве населення окупованих територій забезпечувалось продовольством за 

залишковим принципом [25, с.439]. Це стало однією з причин голоду. При цьому 

німецька влада не дозволяла людям, які голодували, їхати на Поділля з метою 

закупівлі продуктів [26, арк.19]. Штучно створений голод мав змусити населення 

добровільно виїхати на працю в Райх. За даними німецької преси з вересня 1941 р. до 

11 березня 1942 р. у зв’язку з голодом до Німеччини виїхало 100 000 осіб [27]. 

Тиск на населення здійснювала соціальна політика уряду та конфіскаційні 

заходи. Зокрема, з січня 1942 р. почалось зниження допомоги з безробіття до такої 

межі, щоб її розміри, порівняно з середньою зарплатою, яку виплачували у 

Німеччині, та можливість звідти посилати допомогу грошима спонукали робітників 

погоджуватись працювати в Райху. Якщо відмова їхати до Німеччини була не 

достатньо обґрунтована, то допомогу з безробіття  знижували до межі, яка ледве 

забезпечувала життєві потреби. При цьому її рекомендували не виплачувати, не 

видавати безробітним частину пайка за продовольчими картками і направляти цих 

людей на особливо тяжкі та примусові роботи [28, с.614–615].   

Якщо і це не допомагало, то людей, що відмовились, змушували до виїзду 

конфіскацією худоби і всього майна. Зокрема, на Станіславщині за два місяці 1943 р. 

було конфісковано 152 господарства [29, арк.102]. Крім того, на все село накладали 

штраф розміром у кільканадцять тисяч злотих [30, с.211]. Залишившись без засобів до 

існування люди змушені були виїжджати працювати до Райху. 

Методом адміністративного тиску було вирівнювання робочої сили в 

сільському господарстві, який запровадили з грудня 1942 р. Згідно з програмою 

боротьби за врожай, до Німеччини необхідно було відправляти насамперед 

неодружених робітників чи робітниць. Місцеві здібні господарі без корови і коня 

повинні були йти працювати на фільварки або до заможних господарів, яким 

передавали їх ріллю [31, арк.207].   

Окупаційний уряд здійснював тиск на населення проведенням примусового 

переселення та земельної політики. насамперед це стосувалось людей, яких з метою 

утворення військового полігону, радянська влада переселила з прикордонної смуги 

Східної Галичини ще в 1940 р. На початку окупації вони повернулись до свого 

колишнього місця проживання [32, с.4]. Німецькі власті оголосили цю територію 

державною власністю, а селян особами, що самовільно захопили її. Тому з 1 червня 

1942 р. їх почали звідти виселяти без відшкодування, а засіяні поля оголосили 

військовою здобиччю. Загалом переселили 850 родин [33, арк.1].  

Одночасно по всій Галичині проводили реєстрацію селян, що мали не 

більше 1 га землі [34, арк.86]. Внаслідок цього протягом вересня 1942 р. з колишньої 

прикордонної смуги Східної Галичини було переселено 150 малоземельних родин до 

повіту Бережани, 90 родин до повіту Стрий, 80 родин до повіту Калуш [35, арк.81]. З 

1 жовтня 1942 р. почалась акція переселення з районів, що не належали до 

радянського полігону, але увійшли до площі військових вправ окупаційних властей 

(переважно з округи Рава Руська) [36, арк.9]. Усіх переселенців з цієї території 

поділили на чотири групи. 

1. Селяни, в яких було понад 10 моргів поля. Їх втрати компенсували 

наділами в інших повітах. 
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2. Селяни, які мали від 5 до 10 моргів поля. Їх переселяли на площі для 

військових вправ, як рільничих робітників військового лігеншафту. 

3. Селяни, в розпорядженні яких було до 5 моргів землі. Їх переселяли як 

фізичних робітників у міста Яворів, Рава-Руська, Немирів, Жовква, Янів та Добрусин. 

4. Малоземельні селяни, яких відразу мобілізували на працю в Райх.  

Переселенців спочатку вивезли у чотири табори в містах Яворів, Янів, 

Жовква  та Рава-Руська, а вже звідти відправили до місця призначення. Кожен 

селянин, який не отримав наділ, мав одержати одноразове відшкодування в розмірі            

2 000 злотих [37, арк.9”б”]. 

Проаналізуймо методику цього переселення. По-перше, звертає на себе 

увагу той факт, що населення з території колишнього радянського полігону 

переселяли без відшкодування. Не маючи засобів до існування, ці переселенці були 

потенційними претендентами для мобілізації на працю до Райху.  

По-друге, знаючи становище міського населення та розпорядження щодо 

видачі продуктових карток і мобілізації на працю, стає зрозуміло, що переселені до 

міст селяни, щоб вижити,  змушені були їхати у Німеччину.  

По-третє, збір усіх переселенців у таборах дає підстави думати, що після 

забезпечення лігеншафтів необхідною кількістю працівників надлишок робочої сили 

направили до Райху. Лише четвертій групі галичан повідомили про їх призначення. З 

приводу цього переселення представник Українського Допомогового Комітету 

округи Львів-село зазначав, що більшість з переселених родин були малоземельними. 

Крім того, 90%  виселених не мали змоги зібрати врожай і тому голодували [38, 

арк.10]. Отже, можна вважати, що до четвертої категорії належала більшість 

переселенців з території військових вправ, а питання відправки на роботу до 

Німеччини решти переселеного населення та малоземельних з усієї Галичини було 

справою часу. Не маючи підтримки від родини та засобів до існування, в умовах 

окупації переселенці були потенційними претендентами на “добровільний” виїзд до 

Німеччини.   

Таким чином методи адміністративного тиску ставили населення у таке 

становище, коли єдиною можливістю вижити була праця в Райху. Їх почали 

застосовувати до українців у Галичині з липня 1941 р.  

Протягом всього періоду окупації німецька адміністрація пропагувала 

вигідність праці в Райху через оголошення, публікації у місцевій пресі вдячних листів 

робітників, що працювали у Німеччині, та організацію зборів громади з робітниками, 

що приїхали у відпустку.  

Оголошення німецьких підприємств почали публікувати в галицьких 

газетах з липня 1941 р. [39, с.1]. Робітникам обіцяли в разі необхідності навчання, 

високу зарплату та добрі умови проживання [40, с.5], тримісячні, піврічні або річні 

контракти, можливість вибору – повертатись додому чи за власним бажанням 

продовжити контракт [41, с.198], добре харчування, винагороду у вигляді земельної 

ділянки, різноманітні пільги та матеріальну компенсацію для сім’ї за відсутність 

годувальника [42, арк.10].  

Особливо важливим пропагандистським заходом була публікація вдячних 

листів галичан. Німецьке керівництво вважало, що якщо вдасться змусити робітників 

написати додому листи з позитивними відгуками про ставлення до них, то такий лист 
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обійде все село і полегшить здійснення мобілізації робочої сили на працю до 

Німеччини [43, с.664].   

Методами пропаганди були також організація зборів громади з участю 

робітників, які приїхали у відпустку [44, арк.3], різноманітні виставки, демонстрація в 

кінотеатрах фільму “Дорога в Німеччину” та розвішування у містах і селах 

відповідних плакатів. З березня 1943 р. у Львові почали проводити громадські наради 

з питання мобілізації робочої сили до Райху за участю запрошених громадян, 

представників від окупаційного уряду, біржі праці управи міста та УЦК [45, с.6]. 

Отже, вміло організована пропаганда серед голодних та безробітних галичан мала 

сформувати громадську думку про Німеччину, вигідність там працювати і підсилити 

дію методів адміністративного тиску.   

До силових методів належать передусім облави. У Галичині їх почали 

проводити в серпні 1941 р. на Тернопільщині [46, арк.1]. Для захоплення більшої 

кількості людей облави  здійснювали в місцях масового скупчення населення. 

Зокрема німці дозволили розкопувати могили замордованих НКВС. Туди, з метою 

пошуку своїх рідних приїжджала велика кількість людей. У листопаді 1941 р. за 

таких обставин провели облаву в м. Надвірна [47, арк.1]. Методика проведення облав 

постійно удосконалювалась. З початку 1942 р. німецька адміністрація починає 

практикувати нічні облави в селах, з яких було кілька утікачів [48, арк.1]. 

З жовтня 1943 р. різновидом облав стала пацифікація сіл. У цей час  почали 

запроваджувати польові суди і публічні покарання за втечу з праці у Німеччині та 

ухилення від виїзду на роботу до Райху [49, арк.134]. Під час пацифікації набирали 

необхідну кількість робочої сили, здійснювали арешти та розстріли. Вона 

супроводжувалась грабунками, побиттям, ґвалтуванням жінок і дівчат та спаленням 

будинків, а іноді всього села [50, арк.21, 30, 51]. Втікачів вистежували і арештовували 

[51, арк.9]. За те, що робітники невчасно повертались з відпустки до Німеччини, 

арештовували солтиса [52, арк.33]. За не виконання контингенту з робочої сили 

місцеві органи управління в повному складі відправляли до Райху [53, арк.2].  

Протягом всього періоду окупації німецька влада застосовувала метод 

заручництва. Щоб змусити молодь, що переховувалась, їхати на роботу до Райху, 

батьків та родичів брали в заручники і відпускали лише тоді, коли з’являвся втікач. 

Проте в більшості випадків відправляли до Німеччини саме заручників [54, арк.1].  

Батьків брали як заручників і в тому випадку, якщо під час облави вдома не було 

молоді, а також коли втікали по дорозі до Німеччини чи з тюрми [55, арк.72].  

Отже, шляхом різноманітних реєстрацій і переписів окупаційні власті 

здійснювали облік галичан та виявляли працездатне населення. Методи 

адміністративного тиску позбавляли людей засобів існування та створювали загрозу 

життю їх родин. Вміло організована пропаганда вказувала шлях до порятунку, а 

силові методи грубо завершували процес мобілізації робочої сили у Галичині. 

Різноманітність методів та їх наслідки для населення в умовах окупації спростовують 

тезу про те, що більшість галичан добровільно виїхали працювати до Німеччини.  

Перспективи подальших досліджень. Розглянута у статті тема 

дослідження ще не завершена й має перспективи подальших досліджень. Проте 

отримані результати дають можливість переосмислити ті процеси, що відбувалися в 

Галичині під час німецької окупації. 
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MYKOLA STSIBORSKI – THE LEADER OF THE 
UKRAINIAN NATIONALISTIC LEAGE 

The article deals with the асtivity of Mykola Stsiborskiy — the eminent participant of 

Ukrainian nationalistic movement — at the Неаd of the Ukrainian Nationalistic Leage. 

Key words: M. Stsiborskiy, Ukrainian Nationalistic Leage. 

Вступ. Ім’я Миколи Сціборського — чільного діяча-організатора, теоретика 

ідеології українського націоналізму поступово займає належне  місце в історії 

боротьби за державну незалежність України. Микола Сціборський  прийшов  у 

націоналістичний рух як один з ініціаторів створення, а потім керівник Леґії 

Українських націоналістів — однієї з тих організацій, які згодом утворили ОУН. 

Про М. Сціборського як лідера Леґії згадують відомі діячі націоналістич-

ного руху В. Мартинець [11], З. Книш [8], П. Мірчук [12]. Аналіз останніх досліджень 

і публікацій. Складні моменти організаційного становлення Українських 

Націоналістів висвітлив Ю. Артюшенко [1]. Одна з найновіших праць, де підкрес-

люється важлива роль Миколи Сціборського у визначенні стратегії цієї організації, — 

монографія М. Мандрик „Український націоналізм” [10]. Згадані автори розглядають 

певні періоди формування та діяльності Леґії, до яких був причетний М. Сціборський. 

Разом з тим, у жодній публікації повністю не прослідковується шлях, який він 

пройшов від часу створення організації аж до її влиття у спільне націоналістичне 

русло. 

Саме це спонукає з’ясувати обставини, за яких М. Сціборський активно 

долучився до творення осередків національної праці як підгрунтя Леґії Українських 

Націоналістів, простежити процес становлення організації, формування ідеологічно-

світоглядних вартостей.  

Постановка завдання. Мета статті – висвітлити послідовну, 

цілеспрямовану діяльність М. Сціборського в Леґії, показати його роль у згуртуванні 

радикальних політичних сил. 

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на те, що публікацій про Леґію 

Українських Націоналістів обмаль, а імена її провідних діячів донині залишаються 

маловідомими, можна говорити про актуальність даного дослідження, що сприятиме  

поверненню із забуття чільних борців за державну незалежність України, сильних 

індивідуальностей націоналістичного руху. 

Леґія Українських Націоналістів (ЛУН) заснована у Подєбрадах 

(Чехословаччина). У 1922 році там відкрилась Українська Господарська Академія. 

Цей освітній заклад приваблював інтелектуалів з числа української молоді. Там 

відразу розпочалася активна діяльність різних молодіжних товариств. Деякі з них 

відчули споріднення між собою, і 12 листопада 1925 року, на своєму З'їзді у Празі 

створили, власне, згадану Леґію. У ЛУН переважали наддніпрянці, галичан там був 

малий відсоток. Серед перших найпомітніші Л. Мосендз, М. Сціборський та                         

Є. Маланюк, а між другими — М. Селешко [2, с.13]. 
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Микола Сціборський, тоді студент другого курсу економічно-

кооперативного факультету (економічного відділу) Української Господарської 

Академії, який уже мав за плечима вагомий армійський досвід, участь у бойових діях 

Армії УНР, перебування у таборі інтернованих, був одним із тих, хто усвідомлював, 

що успіх визвольних змагань залежить від ідейно-політичної підготовки, вміння 

критично оцінити вартості та методи боротьби.  

У перші місяці існування Леґія пройшла шлях свого організаційного 

становлення. Фактично відбулося злиття трьох ідеологічно-політичних організацій: 

Українського Національного Об'єднання (керівники М. Сціборський, Д. Демчук), 

Союзу Українських Фашистів (Л. Костарів, П. Кожевників) та Союзу Визволення 

України (Ю. Коллард, Григорович), що діяли в Празі, Брно і Подєбрадах. 

Прихильники української державницької традиції – з одного боку, та монархістської 

ідеї – з другого боку, вели постійну ідейну конфронтацію. Перші гуртувалися 

навколо М. Сціборського і виступили проти сліпої орієнтації на західні політичні 

рухи, зокрема фашизм. М. Сціборський, відстоюючи психологічну єдність нації, 

вважав, що схильність до орієнтацій на чужі сили є найбільшим злом у національно-

державницьких змаганнях, причиною слабкості українського політикуму, оскільки 

деформує і нищить духовний зміст творчих елементів нації. На противагу 

національному провінціалізму він виступав за політику націоналізму, намагаючись 

окреслити найкоротший шлях соборної нації до державності. Зрештою, перемогла 

концепція, яку відстоював М. Сціборський. Оборонці думки про наслідування чужих 

зразків відступили, а М. Сціборський, ідучи шляхом „шукання власної 

внутрішньоукраїнської ідеологічної синтези”, заснував напрям, який і призвів до 

утворення ОУН [1, с.383]. 

Протягом півроку сформовано організаційну схему ЛУН. За участю                     

М. Сціборського в Легії на високому рівні була поставлена  ідейно-пропагандивна 

робота, введено обов'язковий ідеологічно-політичний вишкіл членів організації. Одна 

з головних засад ідеології: інтереси нації та власної держави — понад інтереси якої-

небудь верстви чи політичної партії.  М. Сціборський вважав, що національно-

визвольні змагання увінчаються успіхом за умов добре підготовленого ідейно-

духовного грунту та сильної організації. Він підкреслював, що наша боротьба – це 

передусім боротьба за душу української нації, її віру та ідеали [14, с. 161]. 

ЛУН ставила своїм основним завданням повне визволення українського 

народу шляхом консолідованої боротьби всіх національно-державних сил з 

окупантами українських земель, створення Суверенної Соборної Української 

Держави в її етнографічних та державних межах, охорону  національно-державної 

незалежности. У Політичній платформі Леґії зазначається,  що для досягнення умов, в 

яких була б можлива  праця  з відбудови власної держави, необхідне встановлення 

диктатури української нації через об'єднані групи організованих українських 

націоналістів-патріотів, „що посідають державно-творчі тенденції” [17]. 

 Згодом  М. Сціборський, підтверджуючи власне переконання у тому, що всі 

пріоритети в державі повинен  визначати інтерес нації, сформує гасло „Держава вище 

кляс і партій!”, підкреслюючи, що „тільки солідарні, узгіднені зусилля цілого 

суспільства… можуть гарантувати в лоні нації всім її прошарюванням внутрішній 

мир, охорону, працю, законність, соціальну справедливість і розвиток” [13, с.84]. 



 70 

 Відзнакою членів Леґії був щит в українських національних кольорах з 

державним тризубом та написом: „Думка – думкою, меч – мечем”. ЛУН — перша 

організація, члени якої почала вживати такі сьогодні звичні слова, як «націоналіст» і 

«націоналістичний». В Леґії також уперше було прийнято вітання «Слава Україні!» 

[19]. 

 Ідейні засади діяльності ЛУН окреслювалися ще в середовищі таборів 

інтернованих українських військових, зокрема на сторінках політичних та сатирично-

гумористичних видань, які там виходили, — «Комар», «Жало», «Аванс», «Запорозька 

Думка». У цих виданнях співпрацювали Є. Маланюк, М. Грива, Л. Мосендз,                          

М. Мирський, які згодом перейшли до часопису  „Державна Нація” — видання ЛУН. 

 Редаґував цей журнал П. Кожевників  при співпраці М. Сціборського та             

Д. Демчука.  На листопадовій конференції українських націоналістів 1927 року було 

вирішено заснувати журнал  „Розбудова нації”. Відтак М. Сціборський бере активну 

участь у налагодженні випуску та розповсюдженні цього часопису. На сторінках 

„Розбудови нації”  публікувалися відомі праці М. Сціборського „Соборність політики 

і психології — основа націоналізму” (1928 р.), „Предпосилки національної революції” 

(1932 р.) та інші, основні положення яких пізніше були розкриті у політологічній  

розвідці  „Націократія” (1935), котру дослідники називають найголовнішою працею 

Миколи Сціборського [18, с.3]. 

Серед інших організацій ЛУН cтала однією з найчисельніших і добре 

структурованих. Найсильнішими були Подєбрадська та Празька секції. Крім них 

жваву діяльність розгорнули осередки ЛУН в інших місцевостях ЧСР, де була 

найчисельніша українська еміграція, а також секції в Берліні, Відні, Парижі. 

Робилися спроби поширити ЛУН серед українських еміґрантів в Єгипті, було 

встановлено інформативний зв'язок з українцями в Туреччині, окремого представника 

Центральний Комітет ЛУН відрядив на Балкани [12, с.61].   

Кількість членів ЛУН постійно зростала, головно її поповнювали студенти, 

проте до роботи у Леґії зголосилися й професори Української Господарської Академії 

Микола Вікул та Яків Моралевич. Вони вклали багато праці у вишколення 

націоналістичних кадрів. Микола Сціборський свого часу був їхнім студентом.  

Згодом до ЛУН приєднався  Союз Хліборобів-Демократів, яким керував професор 

Леонід Фролов. Крім того,  організація мала багато симпатиків. З прихильністю до  

Леґії ставилися Олена Теліга, Михайло Теліга, Дмитро Оснач та інші [1, с. 392] 

Після вбивства Симона Петлюри у Парижі лідери ЛУН започаткували 

траурні маніфестації і закликали до створення комітетів в оборону політичної величі 

Головного Отамана як репрезентанта Української Народної Республіки. 

У травні 1926 року М. Сціборський їде до Праги, де відбулася 

маніфестаційна жалобна академія за вбитим Симоном Петлюрою.  Після маніфестації 

розпочала роботу зініційована Леґією конференція за участю політичних  груп, 

об'єднаних в центрі УНР, а також гетьманців,  соціалістів-революціонерів, соціал-

демократів, Української Військової Організації та Групи Української Національної 

Молоді (ГУНМ). Леґію Українських Націоналістів представляли М. Сціборський та 

Д. Демчук. Йшлося про творення Всеукраїнського Національно-Політичного 

Об'єднання, до якого увійшли б усі українські політичні групи в еміграції. На жаль, 

партійні лідери не зуміли підпорядкувати свої  інтереси одностайній боротьбі за 

українську державу. Відтак Леґія зосередила свою увагу на справі об'єднання 
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політичних організацій на ідеологічній основі, маючи на увазі насамперед об'єднання 

ЛУН з ГУНМ. Навесні 1927 р. усі філії ЛУН на території ЧСР та ГУНМ у Празі 

об’єдналися в Союз Організацій Українських Націоналістів (СОУН) [6, с.24]. 

Утворення СОУН було важливою віхою на шляху об’єднання націоналістичних 

осередків у єдину Організацію Українських Націоналістів.  

 3—7 листопада 1927 р. відбулася конференція націоналістичних 

організацій, на якій  створено Провід українських націоналістів (ПУН) на чолі з 

Євгеном Коновальцем, підтриманим представниками націоналістичних осередків як 

єдиний кандидат на провідника майбутньої Організації Українських Націоналістів. 

Конференція висловилася за злиття усіх українських націоналістичних організацій в 

ОУН, ухваливши передати цю справу на остаточне вирішення майбутньому 

Конґресові Українських Націоналістів, який мав відбутися приблизно за рік, після 

відповідної психологічної, ідеологічно-політичної та організаційної підготовки. До 

часу створення  єдиної організації ПУН мав діяти як координаційний центр усіх 

українських націоналістичних організацій. 

Миколу Сціборського обрано членом ПУН та політичним референтом. 

Політична референтура повинна була координувати діяльність окремих націоналіс-

тичних організацій, здійснювати культурно-просвітницьку роботу, вирішувати 

питання зовнішньополітичного характеру [6, с.23]. 

Наприкінці лютого 1928 р. М. Сціборський  їде у Брно на зустріч з членами 

ЛУН для обговорення питань стосовно майбутнього конгресу. Вирішено, що ГУНМ 

та секція ЛУН в Брно формально існуватимуть до конгресу. Дещо раніше — в кінці 

січня — були проведені наради, де ці групи утворили Союз Українських 

Націоналістів в Брно, який мав увійти до складу СОУН в ЧСР (Прага). Наступну 

поїздку М. Сціборський здійснив до Пшібрами, маючи на меті об'єднання в Союзі 

Українських Націоналістів всіх груп націоналістичної молоді і ЛУН в ЧСР [15]. 

Активна діяльність лідера ЛУН була спрямована на зміцнення націоналістичних 

організацій, згуртування навколо них нової молоді, що сприяло б подальшому 

розвитку націоналістичного руху. 

17-18 березня 1928 року в Подєбрадах відбувся надзвичайний зֹїзд ЛУН, 

скликаний у зв’язку з необхідністю конкретизувати ставлення Леґії до ПУН, 

налагодження тіснішої співпраці з ним, а також перегляду Статуту та Політичної 

платформи ЛУН. На з’їзді ініційовано утворення Національно-Військового Союзу в 

ЧСР з метою підготовки, спільно з іншими військовими організаціями, об’єднання 

українських вояків у єдину національно-військову організацію. Одне з 

найважливіших рішень з’їзду — внесення зміни до Статуту Леґії. Замість 

періодичних Делеґатських З'їздів, що часом могли мати випадковий склад, 

повноваження найвищого органу отримала Генеральна Рада, до якої увійшли 

представники секцій ЛУН, члени центральних органів та певний резерв провідників. 

Право  вибору нових членів забезпечувало Генеральній Раді можливість поповнення 

свіжими силами, що сприяло формуванню кадрового потенціалу.  

7-9 квітня цього ж року відбулися перевибори голови Центрального 

Комітету ЛУН. Правління перейшло  від Л. Костаріва до М. Сціборського. На його 

пропозицію до складу Центрального Комітету увійшли: Ю. Руденко – генеральний 

секретар, Л. Костарів – політичний референт, П. Кожевників – референт преси й 

пропаганди, Кордонський – фінансовий референт, Я. Герасимович – секретар. 
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Новообраний голова подав на розгляд Генеральної Ради такі тези 

майбутньої діяльності Центрального Комітету ЛУН : 

«І. Проведення активної співпраці з Проводом Українських Націоналістів в 

напрямкові підготовки Націоналістичного Конгресу та консолідації всіх 

націоналістичних груп. 

ІІ. Необхідність поширення ЛУН на різних теренах з метою найбільшого 

зорганізування українських націоналістичних мас до часу Конгресу. 

ІІІ. Найтісніше поєднання націоналістичних груп з елементів великої 

України, Галичини та Буковини в цілях витворення ідеологічної, політичної, 

організаційної та психологічної Соборницької монолітности. 

ІV. Додержання попередньої виразно ворожої до окупантів України 

революційно національної поборницької політики й тактики з випливаючим з цього 

опозиційним застосуванням до тих політичних українських груп, які будують свою 

чинність на засадах орієнтації на окупантів України. 

V. Поборення тих політичних груп, які іменують себе націоналістами, 

компрометуючи одночасно своєю невиразно угодовською політикою революційно 

творчий Соборницький націоналістичний організований рух та саму ідею й зміст 

націоналізму» [16].   

Генеральна Рада затвердила доповідь М. Сціборського та накреслені 

напрямки діяльності ЦК ЛУН,  які підтверджували  курс  консолідації на всіх рівнях 

дій українських націоналістів. 

Про мету націоналістичного руху, завдання ПУН, а також майбутнього 

конгресу М. Сціборський говорив у вступній промові, розпочинаючи публічні  

виступи представників Проводу, організовані секцією ЛУН в Подєбрадах у квітні 

1928 року  [7, с.160-162].   

У листопаді того ж року на сесії Генеральної Ради ЛУН за участю членів 

Ради ЛУН з різних територіальних секцій Голова Центрального Комітету 

М.Сціборський доповів про активізацію роботи, формування нових філій ЛУН, її 

зв'язки з іншими націоналістичними організаціями в Україні та за кордоном. 

Генеральна Рада ухвалила рішення про участь своїх представників у Конгресі  [9, 

с.444].  

Конгрес, який відбувався 28 січня—3 лютого 1929 р. у Відні, був рубежем в 

організаційному становлення націоналізму. Керівник ЛУН М. Сціборський разом з 

іншими лідерами Леґії взяли безпосердню участь у підготовці та проведенні 

Конгресу. Миколу Сціборського було обрано головуючим І Конгресу ОУН. Він 

також брав участь у пленарному засіданні, виголошував два реферати на теми 

аграрної та торговельної політики. На пропозицію Голови Проводу Євгена 

Коновальця затверджено членів Проводу (одноголосно), серед яких першим 

значиться М. Сціборський [5, с.61].  

Прийнято постанови стосовно державного устрою, економічної та 

соціальної проблематики, ухвалено головні засади українського націоналізму. 

Конгрес покликав до життя й чину ОУН, що мала охопити всі існуючі 

націоналістичні групи, об'єднати в собі сили, для яких ідеал власної держави перестав 

існувати на теоретико-філософському рівні, а  перетворився в систему конкретних 

вимог нації [10, с.204].   
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 У березні 1929 р. на засіданні Генеральної Ради ЛУН у Празі було заявлено, 

що ЛУН визнає Устрій ОУН, тим самим влившись у спільне націоналістичне русло 

[3, с.135].  

Таким чином ЛУН разом з іншими  націоналістичними організаціями 

здійснила кропітку підготовку до створення ОУН. Послідовна, цілеспрямована 

діяльність провідника ЛУН сприяла згуртуванню радикальних політичних сил.  

У національно-державницьких змаганнях М. Сціборський, виступаючи 

проти наслідування чужих зразків, сліпої орієнтації на західнополітичні рухи, 

відстоював психологічну єдність нації. М. Сціборський був прихильником українсь-

кої державницької традиції, ставив інтереси нації понад інтереси  якої-небудь верстви 

чи політичної партії, як  лідер Леґії українських націоналістів відіграв важливу роль у 

справі консолідіції дій українських націоналістів, об’єднання політичних організацій 

заради спільної мети — боротьби за самостійну соборну Україну.  

Перспективи подальших досліджень. Висвітлення діяльності М. Сціборського 

як лідера ЛУН — важливий етап комплексного дослідження його громадсько-

політичної праці, ролі чільного діяча ОУН в національно-визвольному русі. 

Результати даного дослідження слугуватимуть підтвердженню прикладної цінності 

інтелектуальної спадщини М. Сціборського в процесі українського державотворення . 
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РОЗГОРТАННЯ ЗБРОЙНИХ  ВІДДІЛІВ УПА НА 
ТЕРЕНАХ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ  ОКРУГИ ОУН 

На основі архівних джерел, спогадів розкрито процес розгортання відділів Української 

Народної Самооборони та формування відділів Української Повстанської Армії на 

теренах Золочівської округи ОУН. 

Ключові слова: відділи Української Народної Самооборони, Українська Повстанська 

Армія, ОУН. 

Romanyuk M. V.  

DEPLOYING THE DIVISIONS OF UKRAINIAN 
INSURRECTIONAL ARMY ON TERRITORY OF 

ZOLOCHIV DISTRICT OF UNО  

It is revealed, on the base of archives’ sources, reminiscences, the operations of deploying the 

divisions of Ukrainian National Self-defense and forming Ukrainian Insurrectional Army on the 

ground of Zolochiv district of Ukrainian Nationalists Organization (UNO). 

Key words: the divisions of Ukrainian National Self-defense, Ukrainian Insurrectional Army, 

UNO.  

Вступ. В історії національно-визвольної боротьби українського народу 

1940-1950-х рр. ще є дуже багато не досліджених, або малодосліджених тем, з-поміж 

яких особливо окреслюється період діяльності Української Народної Самооборони 

(далі – УНС) в Галичині та формування відділів Української Повстанської Армії (далі 

– УПА) в 1943–1944 рр.  

Виклад основного матеріалу. У 1943 р. на Волині вже активно діяли 

формування Української Повстанської Армії. У Галичині становище було дещо 

іншим. Німецький окупаційний режим, порівняно з Волинню, був поміркованішим і 

виявлявся в більш прихованих формах. ОУН у краї займалася розбудовою своєї 

мережі та  вишколом кадрів для майбутньої збройної боротьби[21, 55]. Саме тому 

було прийнято рішення збройні відділи називати відділами Української Народної 

Самооборони, підкреслюючи цим перед окупаційною владою свою лояльність. Перші 

такі відділи виникли в Карпатах вже у квітні 1943 р., а відтак почали створюватися й 

на інших теренах Галичини. 

Влітку 1943 р. розпочалася цілеспрямована розбудова УНС, що була 

зумовлена змінами в краї. У Галичині почали з’являтися польські шовіністичні банди, 

які на тлі польсько-українського конфлікту на Волині вчиняти напади на українські 

села. Крім того, влітку з поліських лісів на південь вирушили багатотисячні загони 

червоних партизанів, що ставило під загрозу домінуючу роль ОУН в краї та її 
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державотворчі прагнення. Разом з тим посилюється і німецький терор, що також 

підштовхує Організацію до активної дії[13]. 

Відділи Української Народної Самооборони, які в майбутньому стали ядром 

перших сотень УПА, прискореними темпами проходили військовий та ідейно-

політичний вишкіл, готувалися до активної та тривалої боротьби проти німецьких, 

польських, а відтак і російсько-більшовицьких окупантів. 

На теренах Золочівської округи ОУН перший відділ УНС був сформований 

на початку осені 1943 р. Тоді у Бродівському повіті з’явилася чота УНС, якою 

командував Василь Кіпран – «Музика» із села Брахівка Буського району, що на 

Львівщині[17, 116]. Відділ здебільшого базувався в районі сіл Черниця та Боратин 

Бродівського району Львівської області, де проходив військовий вишкіл. Невдовзі за 

наказом військового референта Золочівської округи ОУН Михайла Гачкевича – 

«Карого» командування над цим відділом перейняв Роман Загоруйко – «Лапайдух» із 

села Підгірці, що на Брідщині[17, 111-116]. 

До цього відділу увійшли найактивніші націоналісти, а також ті, кому 

загрожував арешт гестапо. Для прикладу, з родинного села командира відділу УНС 

«Лапайдуха» у відділ відійшли Роман Бедрій – «Шпак», Зиновій Собків – «Залізняк», 

Богдан Фещур – «Сокіл», Роман Загоруйко – «Гриб», Роман Когут – «Птах», Осип 

Загоруйко – «Потурнак» та ін.[16, 128]. 

Тоді ж, майже одночасно з відділом «Музики», на території Золочівської 

округи було сформовано чоти УНС Івана Котули – «Іванка» та Мар’яна Кравчука – 

«Малинового», які також проводили вишкіл майбутніх вояків УПА[17, 138]. 

Колишній сотенний УПА Роман Загоруйко – «Лапайдух» згадує про те, що 

якось пізньої осені 1943 р. він довідався від військового референта Золочівського 

повітового проводу ОУН Григорія Котельницького – «Шугая» про те, що на теренах 

Золочівської округи ОУН створено два нові відділи УНС: Мар’яна Кравчука – 

«Малинового» (переважно дислокувався у селах Боложинів, Брахівка та Переволочно 

тоді Олеського, а тепер Буського району) та Івана Котули – «Іванка» (місцем 

дислокації якого було с. Тростянець Золочівського району) [18, 131]. 

Сьогодні, маючи у своєму розпорядженні автентичні документи з тих часів, 

ми можемо підтвердити факт, що дійсно у листопаді 1943 р. відповідно до наказу 

Золочівського окружного провідника ОУН «Берегового» Мар’ян Кравчук – 

«Малиновий» сформував чоту УНС, з якою взимку 1943–1944 рр. проводив 

посилений вишкіл[20]. 

Тривалий час дуже мало було відомо про сотенного «Малинового», але 

тепер завдяки архівним документам, які люб’язно надав дослідник історії УПА Петро 

Содоль із Нью-Йорка, ми можемо докладніше відтворити основні віхи життя і 

діяльності цього старшини УПА. 

Кравчук Мар’ян Миронович народився 17 травня 1919 р. в містечку Красне, 

що на Львівщині. Закінчивши народну школу в Красному, Мар’ян за сприяння 

батьків продовжив навчання в гімназії. Саме тут він вступив до Організації 

Українських Націоналістів, де справно виконував усі доручення провідників. Тим 

часом польська поліція вийшла на слід підпільної організації. Невдовзі Мар’яна 

Кравчука, учня 4-го класу гімназії, було виключено з навчального закладу та 

заарештовано за звинуваченням у приналежності до ОУН. 
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У 1939 р. він перебував у тюрмі м. Гродна (Західна Білорусія). Потім він 

опинився у Східній Пруссії, де його й застав початок Другої світової війни. Звідси в 

1940 році Провід ОУН викликав Мар'яна Кравчука до Кракова. За наказом Проводу 

він пішов на службу до Веркшуцу (допоміжної поліції) у Стараховиці, де був 

провідником звена ОУН. Опісля відбув військовий вишкіл у Бранденбурґу та був 

зарахований до складу легіону «Нахтіґаль». З початком радянсько-німецької війни 

Мар’ян Кравчук у складі легіону вирушив на Схід, дійшов з ним до Вінниці. У час, 

коли легіон переформували у поліційний батальйон шуцманшафту, відбув 

додатковий вишкіл у Франкфурті над Одером. Коли німецьке командування перевело 

новосформований підрозділ у Білорусію, Мар’ян лежав у лікарні в Берліні з діагнозом 

початкової стадії туберкульозу. Підлікувавшись, долучився до батальйону, де 

прослужив ще два місяці. Потім відділ було розформовано, і він повернувся 

додому[20]. 

Повернувшись до Красного, Мар’ян Кравчук не припинив своєї підпільної 

діяльності. Тут він мав постійний зв’язок з районним провідником ОУН «Лісовим», а 

у м. Львові – з Володимиром Лунем. Навесні 1943 р. був скерований до Карпат – у             

с. Мізунь Долинського району Івано-Франківської області – на вишкіл районових 

військовиків. З вишколу хворим повернувся додому, де лікувався протягом літа              

1943 р. 

У Красному Мар’ян Кравчук влаштувався на роботу і працював керівником 

пункту прийому контингенту від населення. На цій посаді він уже з літа – початку 

осені 1943 р. став готуватися до переходу на нелегальне становище й створення 

повстанського відділу. Як стверджує у своїх спогадах Іван Рибчинський, Мар’ян, 

дбаючи про забезпечення майбутнього відділу харчами, видавав селянам посвідки 

про здачу контингенту, а зерно велів їм везти додому з умовою, що він сам або його 

люди колись це зерно заберуть. Здійснюючи перехід на нелегальне становище, 

Кравчук організував вивезення всього збіжжя зі складу, де був зібраний контингент. 

Німці, які згодом приїхали на склад, застали його порожнім і ще довго шукали його 

завідувача і втраченого збіжжя[23]. 

У листопаді того ж року за дорученням провідника Золочівського 

окружного проводу ОУН Петра Вірлика – «Берегового» Мар’ян Кравчук сформував 

чоту Української Народної Самооборони (УНС), з якою протягом зими 1943–1944 рр. 

і проводив вишкіл. Навесні 1944 р. формує сотню УПА, якою і командував увесь 

час[20]. 

З-поміж названих вище трьох сіл відділ УНС «Малинового» в часи 

німецької окупації здебільшого розташовувався на присілку Лісовики 

с. Переволочно, яке було його основною базою. Тут же відбувався і вишкіл 

стрільців[5, арк. 34; 22]. 

Це стверджує у своїх спогадах і Роман Загоруйко: «Музика в міжчасі 

доповів про поїздку в терен. В с. Переволочній він познайомився з новоствореним 

відділом УНСи, який налічує трохи більше 20-ти чоловік. Від ранку до вечора він 

проводить з ними заняття у двох сусідніх стодолах, муштрує їх. Робить те, що ми вже 

пройшли. «Малиновий», за словами «Музики», робить враження деспота. Мало 

говорить. В польській армії дослужився до звання капрала, тому, напевно, його 

поставили командиром УНСи»[18, 134]. 
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Поряд з цим діяло багато осередків, де члени ОУН та їх симпатики 

проходили військовий та ідейно-політичний вишкіл. Такі вишколи, зокрема, 

проводилися в районі сіл Боратин, Черниця, Ражнів, Голубиця, Соколівка, 

Сестратинських лісах на Волині та багатьох інших місцях. 

У листопаді 1943 р. один із провідних діячів ОУН на теренах Золочівщини 

Григорій Котельницький – «Шугай», який в той час виконував обов'язки військового 

референта Золочівського повітового проводу, зібрав понад 30 членів ОУН з округи 

сіл Підгірці, Загірці, Хватів та вирушив із ними у Боратинський ліс. Саме ця група 

склала ядро сформованого пізніше куреня УПА. Восени 1943 – взимку 1944 рр. із 

новобранцями на Брідщині, у Боратинському лісі та інших місцях, продовжувався 

військовий вишкіл, заготівля озброєння, одягу, медикаментів, продуктів харчування 

тощо[11, арк. 13-14]. 

Навесні 1944 р. група «Шугая» разом із поповненням, яке прийняли у 

Боратинському лісі, перейшла в Поморянський ліс під село Романів, де розпочалося 

формування куреня УПА. Туди ж було стягнуто більшість вишкільних боївок і всі 

відділи УНС, які діяли на теренах Золочівської округи ОУН, де розпочалося 

формування куреня УПА. Так, зокрема, туди прибула боївка «Вихора» з Підкамінсь-

кого р-ну, Олексія Кравчука – «Завзятого» та Михайла Юраса – «Залізного» з 

Пониковицького району, чота Романа Гуди – «Тигра» (родом із с. Бужок), боївки 

«Остапа», «Крука» та багато інших відділів[18, 105; 12, арк. 26; 2, арк. 49-50]. 

Саме тут Григорій Котельницький – «Шугай» сформував дві сотні УПА, 

якими командували Іван Котула – «Іванко» та Роман Гуда – «Тигр»[10, арк. 286]. 

Дещо пізніше в його розпорядження прибув колишній відділ УНС «Малинового», 

який уже було переформовано у сотню УПА[11, арк. 13-14]. 

Сотня УПА «Тигра» була сформована з боївок «Вихора», «Залізного», 

«Остапа», а дещо пізніше до неї приєдналася боївка «Завзятого» та інші групи 

повстанців[2, арк. 49-50]. 

Після завершення формування ця сотня УПА отримала криптонім 

«Дружинники». Станом на червень 1944 р. відділ під командуванням «Свободи» 

складався з трьох чот по 30-35 чоловік. Кожна чота у свою чергу поділялась на три 

рої. Першою чотою на той час командував «Довбня», другою – «Вітровий» (взимку 

1944-1945 рр. його замінив «Козак»), а третьою – «Павленко»[8, арк. 28-29]. 

На початку червня 1944 р. «Тигра» на посаді командира сотні УПА змінив 

колишній чотовий цього відділу «Свобода». І до часу переходу фронту сотня 

продовжувала діяти на території тодішніх  Перемишлянського та Бібрецького районів 

Львівської області[10, арк. 122, 286]. 

Про хорунжого «Свободу» (у підпіллі також користувався псевдом 

«Богдан»[19; 14, арк. 81; 4, арк. 85-88, 123; 6, арк. 242]) є мало відомостей. Наявні ж 

відомості мають суперечливий характер. Так, за деякими даними він походить із 

Східної України, можливо навіть із Київщини. Служив у Червоній армії, де мав 

звання лейтенанта (за іншими джерелами – старшого лейтенанта). Був учасником 

радянсько-фінської кампанії 1939-1940 рр. На початку німецько-радянської війни 

потрапив у фашистський полон, з якого йому невдовзі вдалося вирватися. 

Опинившись на волі, він захопився ідеями побудови Незалежної Української 

Держави і, не вагаючись, поповнив лави борців за неї[15, арк. 250]. Його як здібного 
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старшину було залучено до організації військового вишколу майбутніх стрільців та 

старшин УПА. А коли на теренах Галичини були сформовані перші відділи 

повстанської армії, то «Свободу» було призначено командиром чоти, а в червні 1944 р. – 

сотенним в курені «Шугая»[10, арк. 122]. 

Саме такий порядок формування куреня «Шугая» підтверджує у своїх 

свідченнях колишній чотовий сотні Володимира Федорківа – «Оверка» Іван Сисун – 

«Голуб». Зокрема, він стверджував, що неподалік від с. Вишнівчик Поморянського р-ну 

було сформовано дві сотні: «Іванка» і «Тигра» (від червня 1944 р. нею командував 

«Свобода»), а «Шугай» став курінним. Згодом у розпорядження курінного прибула 

вже сформована сотня «Малинового»[11, арк. 14]. 

З наведених вище даних випливає, що сотня «Малинового» до куреня 

«Шугая» прибула вже сформованою. В інших же джерелах є відомості про те, що, 

прибувши в підпорядкування курінного «Шугая», сотня Мар’яна Кравчука 

продовжувала своє доукомплектування. Зокрема, десь на теренах Перемишлянщини 

до складу сотні було включено боївку «Крука»[2, арк. 50]. 

Переформування чоти УНС «Малинового» в кадрову сотню УПА відбулося 

дещо швидше, ніж створення інших сотень куреня «Шугая». До цього змусили 

тодішні обставини, що склалися в районі її дії. 

З настанням весни 1944 р. на теренах Золочівської округи німці почали 

проводити широкомасштабні каральні операції проти збройних загонів українського 

підпілля. За таких обставин командир відділу УНС «Малиновий» перевів свій 

підвідділ у складі 80 стрільців і старшин на територію сусіднього Кам’янко-Бузького 

р-ну. Прибувши в зазначену місцевість, «Малиновий» провів деяку реорганізацію 

відділу, який було переформовано в регулярну сотню УПА. Зокрема, в цей час сотню 

було поділено на три чоти, які розташувалися на постій у селах, де продовжували 

вишкіл новобранців. 

Перебуваючи на теренах тодішнього Кам’янко-Струмилівського повіту 

(тепер – Кам’янко-Бузький район), сотня «Малинового» не вела активних бойових дій 

проти німців, через що командування відділу зазнало критики з боку керівників 

місцевої сітки ОУН. Так, наприклад, організаційно-мобілізаційний референт 

Кам’янко-Струмилівського повіту «Сойка» у звіті до окружного проводу від 10 

червня 1944 р. писав: «Поведінка командування цього відділу (йдеться про відділ 

«Малинового» – М .Р.) на нашому терені є дуже непримірна, про що подасться 

окремо. Довший час на терені рай[ону] ІІ/Д. кватирував відділ Мацейка в числі 40 

люда. Вони перебували в станицях цього району довший час та не вели жодної 

роботи у винищуванню ворогів. Він мав намір зі своїми людьми перейти до відділу 

Малинового»[1]. 

Новосформованому куреню УПА «Шугая» влітку 1944 р. був наданий 

криптонім «Дружинники», а сотні, що входили до його складу, зазначали як 

«Дружинники І», «Дружинники ІІ» та «Дружинники ІІІ». Дещо пізніше кодові назви 

сотень було змінено: сотні «Свободи» був залишений криптонім «Дружинники»; 

сотня Івана Котули – «Іванка» отримала назву «Витязі» (у вересні 1944 р. 

командування над сотнею перебрав Володимир Федорків – «Оверко» з с. Ожидів[3, 

пакет; 9, арк. 36-38, 63]), а відділ Мар’яна Кравчука – «Малинового» почав 

іменуватися сотнею «Непоборних». Організаційно курінь підпорядковувався 
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командуванню ВО 2 «Буг», хоча свої дії мав також узгоджувати із Золочівським 

окружними проводом ОУН[18, 321-322]. 

Коли формування куреня «Шугая» було закінчено, на мітингу перед 

стрільцями та старшинами виступив командир куреня Григорій Котельницький. У 

своєму зверненні він ще раз наголосив на меті створення УПА та поставив перед 

сотнями завдання перейти лінію фронту і провадити боротьбу за Українську 

Самостійну Соборну Державу в тилу Червоної армії[2, арк. 50]. 

Варто зазначити, що крім кадрових сотень УПА на теренах Золочівської 

округи ОУН влітку-восени 1944 р. діяли також місцеві самооборонні сотні, які 

передовсім займалися вишколом новобранців для діючих відділів УПА Тактичного 

відтинка (ТВ) «Пліснесько». З архівних матеріалів та інших джерел сьогодні зокрема, 

відомо про існування трьох таких сотень самооборони: «Піскового» (Олеський р-н), 

«Старика» (Бродівський район), «Марка» (Пониковицький р-н), «Летуна» 

(Краснянський р-н), «Кочовика» (Підкамінський р-н). Після вишколу новобранців 

направляли для подальшої служби у відділи УПА, самооборонні кущові відділи, 

боївки СБ тощо. 

Обставини в яких відділи УПА вели боротьбу, змушували їх бути дуже 

мобільними. У цьому їм надзвичайно велику допомогу надавала теренова сітка ОУН 

та кущові боївки самооборони, які діяли в усіх населених пунктах краю. Як правило, 

у кожному районі при кущових проводах ОУН діяло по кілька санітарних пунктів, де 

пораненим надавали кваліфіковану медичну допомогу лікарі та медсестри 

Українського Червоного Хреста. Та й узагалі УПА була майже на повному утриманні 

в місцевих мереж ОУН. Теренові сітки направляли в УПА добровольців, вели 

розвідку для повстанських відділів, виконували функції зв'язку, займалися 

забезпеченням зброєю та військовим спорядженням (наскільки це було можливим і 

вистачало запасів), продуктами харчування, одягом, взуттям, медикаментами тощо. 

УПА ж у свою чергу стояла на захисті населених пунктів від грабежів з боку 

окупаційної влади, допомагала кущовим боївкам проводити локальні операції тощо. 

Тобто вони діяли як єдиний злагоджений механізм, який боровся за національне 

самоствердження українського народу, за побудову Незалежної Української Держави. 

Після переходу фронту відділи УПА, що діяли на території Золочівської 

округи ОУН, активно долучилися до боротьби проти нового, більшовицького, 

окупанта.  

Про бойові дії, для прикладу, сотні «Свободи» у кінці літа 1944 року добре 

описує в своїх спогадах колишній вояк цього відділу Василь Шпіндура – «Степовий». 

Зокрема, він згадує: «Ми знали, що не зможемо довго бути в селі, за кілька днів, ми 

зв’язалися з УПА і долучилися до сотні Свободи, яка перенеслася з півночі недалеко 

Жаркова. Кілька тижнів пізніше, ми мали першу битву з НКВД. В той час Заболотці 

були районом, і два вози по шість енкаведистів їхали до Ражнева, коли вони 

верталися ми зробили засідку.  Вони всі загинули кроми одного, він втік, то було 

чудо що він втік, через відкриті сіножаті через потік на другу сторону яру. Ніхто не 

міг його вцілити. Ми були троха розчаровані. Наша сотня перейшла недалеко 

Пеняків». 

І далі Василь Шпіндура згадує: „На другий день відділ НКВД біля 100 

вояків прийшов по наших слідах, і заатакував нас гранатометами і кулеметами, ми 

вже на них чекали приготовлені, вони цього мабуть не сподівалися. Ми мали наказ не 
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стріляти аж поки не побачимо їх очей. Я не пам’ятаю скільки було вбитих і ранених – 

але було їх багато. Вони атакували кілька разів. Ми буди добре замасковані і не 

відступили аж вечором. Тим разом ми закрили наші сліди тягнучи за собою гиляки. 

Ми не втратили ні одного вояка, лише кілька ранених. Наш новий табір був недалеко 

Опаків. За кілька тижнів ми знову вернулися в околиці Жаркова. Ми часто робили 

засідки на військові вантажні машини, нам вже виходила німецька амуніція, нам 

треба було совєцької. Ми рідко вбивали звичайних вояків і вони рідко давали нам 

опір…»[24].  

У серпні-вересні 1944 р. на теренах Золочівської округи ОУН було 

сформовано другий курінь УПА, який очолив Михайло Гачкевич – «Карий». До 

складу куреня увійшли сотні Романа Загоруйка – «Лапайдуха», Михайла Ковалишина 

– «Опоки» та Михайла Цимбалка – «Ткаченка». Крім того, майже постійно тут 

базувалася підстаршинська школа УПА «Лісові чорти» (згодом мала криптонім 

«Вертеп») під командуванням Василя Ільківа – «Гориня», а відтак – Романа 

Чайковського – «Чавуна». 

У листопаді 1944 р. відділи з куреня «Шугая» дислокувались у Пеняцькому 

лісі біля села Жарків[8, арк. 30]. У той час на місці постою перебували сотні 

«Малинового» та «Свободи», де стрільці та старшини під керівництвом курінного 

проходили дальший вишкіл. Під час занять стійкові виявили, що до табору 

наближаються загони облавників. За наказом командира куреня сотні зайняли позиції 

в обороні і дали окупантам належну відсіч[7, арк. 58]. Після бою сотні розійшлися в 

різні сторони та змінили місця постою. 

У цей час курінь «Шугая» діяв, як правило, окремими сотнями, і лише за 

необхідності відділи об’єднувалися під командуванням курінного. Коли в кінці 

листопада – на початку грудня почастішали випадки масових облав карателів на 

терени дії куреня, «Шугай» вирішив зібрати сотні докупи та дати енкаведистам 

рішучий бій. 4 грудня на присілку Мандичі, що неподалік від села Руда Бродівська 

отаборилися близько 300 повстанців із сотень «Малинового» та «Свободи». Вже 

через півгодини нахлинули переважаючі чисельно орди облавників і розгорівся 

нерівний бій, яким керував Григорій Котельницький – «Шугай»[7, арк. 51, 58]. Під 

час цього бою повстанські відділи завдали енкаведистам дошкульного удару, проте й 

самі зазнали значних втрат. Враховуючи чисельну перевагу ворога, курінний вирішив 

вивести підлеглі відділи з бою, розділивши їх на дрібніші підвідділи, які декілька днів 

діяли самостійно, а відтак об’єдналися у сотні. 

Впродовж літа-осені 1944 р. відділи УПА, що діяли на території 

Золочівської округи ОУН, провели десятки вдалих боїв з більшовицькими 

окупантами, набули досвіду повстанської боротьби, що дало можливість весною 1945 р. 

ще завзятіше продовжити боротьбу за Українську Самостійну Соборну Державу. 

Перспективи подальших досліджень. Дальше вивчення питання 

розгортання відділів УПА на теренах Золочівської округи ОУН дасть можливість 

відтворити цілісну картину процесу створення УНС та формування відділів УПА, а 

також описати перехід місцевого підпілля ОУН до широкомасштабної збройної 

національно-визвольної боротьби. 
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ЄВРАЗІЙСТВО У РОСІЇ 1990-Х РОКІВ ТА 
УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

Розглянуто відродження у середовищі російської суспільно-політичної думки 1990-х 

років євразійської ідеї. Проаналізовано місце та роль України в контексті євразійської 

ідеології. 
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EURASSIAN IN RUSSIA 1990 YEARS AND UKRAINIAN 
INDEPENDENCE 

The article dedicated to some aspects of the resurrection of “Eurasia idea” in the Russian 

political opinion in 1990-th. Author analyses role and place of Ukraine in the context of the 

Eurasian ideology.  

Key words: Eurasia idea, russian political opinion, Ukraine. 

Вступ. Євразійство виникає наприкінці 20-х років минулого століття як 

серйозна методологічна опозиція слов’янській ідеї. На переконання одного із 

класиків цього напряму в російській суспільно-політичній думці князя Миколи 

Трубецького росіяни навіть на суто етнічному рівні не є винятково слов’янами, що 

вже саме по собі дає підстави досить скептично поставитися до всякого роду 

панславістських спекуляцій: «При цьому, звичайно, забували, – констатує 

М.Трубецькой, – що нашими «братами» (якщо не по мові і вірі, то по крові, характеру 

і культурі) є не тільки слов’яни, а й туранці, і що фактично Росія вже об’єднала під 

покровом своєї державності значну частину «туранського» Сходу»[1].  

Виклад основного матеріалу. Важливим аспектом євразійської доктрини 

стало наголошення на особливій самобутності Росії. У головному програмному 

документі євразійців, оприлюдненому в 1927 році, зокрема, йшлося про те, що «Росія 

нашого часу керує долями Європи та Азії. Вона – шоста частина світу, Євразія, 

сутність та початок нової світової культури. Росія являє собою особливий світ. Доля 

цього світу в основному проходить окремо від долі країн на захід від неї (Європа), а 

також на південь і схід від неї (Азія)»[2]. 

Подальша реанімація ідей євразійства відбулась у період перебудови та на 

початку 1990-х років, коли особливо гостро постало питання щодо стратегічних 

орієнтацій російських реформ через що зіштовхнулись червоні патріоти та адепти 

руху Росії в бік Заходу. Невдале копіювання західного досвіду реформ, пробудило 

надії на появу «національної ідеології», яка б вказала шлях поступу у майбутнє 

значній частині «величезного євразійського матеріалу». Одним з варіантів подібної 

ідеології стало дещо обновлене євразійство, пов’язане з роллю і місцем Росії в 
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багатополярному світі, який формується, із становищем Євразії в системі сучасних 

міжнародних відносин, із внеском (минулим і майбутнім) російської цивілізації  у 

вирішенні глобальних проблем і т. д. [3]. 

В ідеології євразійства можна віднайти декілька особливостей, які є вельми 

привабливими як для інтелектуалів, так і для доволі широких верств політичної 

громадськості пострадянської Росії. Йдеться про компенсаторську функцію, яка 

знімає почуття неповноцінності відносно Заходу, яке існує принаймні вже століття. 

Визнання себе прихильником євразійства пом’якшує «західний синдром» російської 

національної ідентичності, перетворює відсталість у перспективу. Євразійство також 

прагне дати хоча б якесь оформлення трухлявому мультинаціональному простору, в 

якому Росія серед подібних державних утворень повинна фігурувати принаймні як 

перша серед рівних. Психологічно євразійство може пом’якшити почуття 

розчарування та втрати, які безумовно ще існують серед широких прошарків 

російського населення. У решті-решт воно здатне бути певним легітимаційним 

засобом для консервативної політичної цільової настанови. Під прикриттям заклику 

до азійської компоненти Росії, до євразійського російського духу, який начебто 

чужий за своєю природою західній плюралістичній демократії, можна відстоювати не 

лише авторитарні, але й диктаторські форми правління. Таким чином євразійство в 

стані функціонувати як реставраторська ідеологія, пристосована до сучасності [4]. 

Загалом спроби реанімувати євразійську ідею орієнтовані передусім на відродження 

та утвердження великодержавних та націоналістичних переконань [5].  

Суть сучасної євразійської концепції можна звести до низки 

взаємозалежних висновків[6]. По-перше, це сприйняття Євразії як особливої 

географічної, соціально-історичної і соціально-культурної цілісності, як унікальної 

Євразійської цивілізації. Суть цієї тези полягає у відмові від західного шляху 

розвитку, абсолютизації самобутності Росії, її особливої місії як на теренах Євразії, 

так і у світі. Росія постає як особливе культурно-цивілізаційне ціле, котре синтезує як 

Схід, так і Захід, і не є ні тим, ні іншим[7]. Письменник та публіцист С. Солдатов 

особливо наголошував на тому, що «Росія – це самобутній, самодостатній культурно-

історичний світ, котрий увібрав у себе багато цінностей як Європи так і Азії, здатний 

здійснювати могутній позитивний вплив на усе людство»[8]. За словами академіка 

Відділення міжнародних відносин РАН Н. Симонії «нам однаково близькі та 

водночас далекі як Захід, так і Схід. Ми повинні збагачуватись тісними зв’язками як з 

тими, так і з іншими. Ми справді змогли б виступити в якості мосту між ними»[9]. 

По-друге, підтвердження об’єктивної готовності євразійських народів до 

різних форм інтеграції. Головною її передумовою сучасні ідеологи євразійства 

вважають наявність усвідомленого відчуття певної єдності серед населення 

колишнього Радянського Союзу. Для більшості з них сьогоднішня Російська 

Федерація становить лише частину великої структури і не є замкнутою в собі, 

стабільною і самодостатньою спільнотою. Певний єдиний історичний простір було 

сформовано ще в роки існування Російської імперії. Історичним фактом є те, 

переконані євразійці, що якщо менталітет європейського громадянства лише починає 

складатись, то для багатьох з нас громадянство – не національне, а союзне – є цілком 

природним явищем. Людина може народитися в Грузії, вчитись у Москві, жити в 

Латвії, а батьківщиною своїх предків вважати Україну. Це нагадує навіть не 

європейську «прозорість кордонів», а швидше єдиний політико-економічний простір 



 84 

США або Римської імперії. Відповідно завдання Росії полягає в тому, аби покласти 

початок процесу формування в межах історично сформованого культурно-

політичного євразійського простору федерації самоврядних територій або єдиного 

демократичного простору в межах великої Євразійської Федерації[10]. Організацію 

«Євразійського Союзу» та посилення об’єднавчих процесів між колишніми 

радянськими республіками пропонувалось розпочати з наповнення новим змістом та 

активізації взаємних зв’язків між формально існуючими союзами письменників, 

художників, композиторів тощо. Причиною подібних міркувань став висновок про те, 

що «вирішальним фактором інтеграції є інтелігенція», яка власне і формує 

громадську думку[11]. Зважаючи на те, що первинна національна ідея повинна бути 

передусім ідеєю консолідації, збирання, об’єднання, саме тому усвідомлення своєї 

євразійської суті з погляду генетики, матеріальної культури, світогляду мало б 

допомогти російському суперетносу перестати відштовхувати від себе власні 

складові частини. Замість цього у нього з’явиться можливість консолідувати себе на 

всьому пострадянському просторі, використовуючи нові джерела духовної та 

біологічної пасіонарності[12].  

 Третім аспектом є визнання єдино перспективним для Євразії самостійного, 

незапозиченого розвитку, який би базувався на національно-культурних традиціях, 

цінностях та досвіді багатовікової взаємодії євразійських народів, доповнених 

технічною та технологічною модернізацією. Для відомого російського філософа                

О. Панаріна євразійський проект повинен був вирішити два головних завдання: 

відновлення єдності пострадянського простору та відродження «духовного тонусу 

нації»[13]. Важливим чинником, від якого залежатиме «відновлення цілісності 

пострадянського простору» є, на думку О. Панаріна, можливість нової слов’яно-

тюркської інтеграції. Передумови такої інтеграції вчений вбачає у тому, що в 

«російській культурі досі, з одного боку зберігається спадщина Візантії – «другого 

Риму», а з іншого – спадщина мусульманської культури і того самого «туранського 

елементу» в ній, значущість якого вперто підкреслювали євразійці 1920-х років. Для 

того, аби реставрація пострадянського простору пройшла успішно, філософ радить 

здійснювати її «в рамках всесвітньо-історичного переходу від індустріального 

суспільства до постіндустріального». При такому переході місія Росії, як носія 

морально-духовної першооснови, полягатиме, переконаний О. Панарін, у «могутній 

противазі західному техноцентризму. Без такої противаги шанси на становлення 

постіндустріальної цивілізації мізерні». Згідно з міркуваннями О. Панаріна, 

євразійський проект мав би також стабілізувати  становище Росії як наддержави, що 

«задовольнить російську національну самосвідомість», внормувати відносини між 

слов’янами і мусульманами, а також врегулювати взаємини Росії та Заходу «шляхом 

визнання природних кордонів між західноєвропейським та євразійським 

цивілізаційними просторами». 

Важливою тезою євразійства 1990-х років стало твердження про 

необхідність синтезу національної ідентичності кожного окремого народу Євразії з 

загальноєвразійською ідентичністю. Цей процес повинен відбуватись поступово за 

наполегливої спільної культурної роботи інтелігенції всіх євразійських держав, за 

особливої спрямованості державної політики, за активізації економічної, соціальної 

та іншої взаємодії в євразійських межах, за створення єдиних наддержавних структур, 

які б вирішували спільні завдання[14]. Адже для більшості з них спільність 
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історичних доль народів Євразії передбачала формування подвійної ідентичності: 

національної та загальноєвразійської. Головними підмурками для існування 

«євразійської спільноти народів» мав би стати географічний простір, загальна 

історична спадщина, схожість геополітичних інтересів, збереження економічних 

зв’язків, які перейшли у спадок від СРСР, синтез культур багатьох народів, що здавна 

населяли Росію, за збереження їх національної самобутності, релігійної та 

міжнаціональної терпимості народів Євразії, а також російської мови, як мови 

міжнаціонального спілкування[15]. 

Більшість сучасних євразійців, перебуваючи в межах імперського дискурсу,  

надавали перевагу великодержавності над етнічною російською національною 

ідентифікацією. Великодержавність для них мала б стати головною особливістю 

формування самої російської нації. Саме тому вони наполегливо відстоювали тезу 

про те, що Росія розвивалась не як національна держава, а як «поліетнічна спільнота», 

через що «поняття «ми і вони» не може мати у свідомості росіян настільки 

абсолютного значення, як у більшості європейських етносів». Під «ми» росіяни 

розуміли переважно не лише «справжніх», етнічних росіян, але і багатьох сусідів і 

взагалі всіх тих, хто відповідав взаємністю на їх любов. Російські інтелектуали, 

прихильники євразійського проекту національної ідентичності  надавали великого 

значення відмінностям між «російською імперією» та «російською спільнотою». 

Розпад Російської імперії, як, зрештою, розпад будь-якої імперії, був насправді 

неминучим. Проте це жодною мірою не стосується «російської спільноти». 

«Російську спільноту», не варто путати з «дивним утворенням», так званою РРФСР. 

Внутрішні кордони колишнього СРСР, в тому числі і РРФСР, штучні. Тому 

створення на цій території національних держав за європейським зразком стало 

роковим кроком. 60 мільйонів живуть тепер за межами «своїх» республік, половина з 

них – росіяни. У перспективі це означає «неминуче збереження поліетнічної 

спільноти – історичної Росії, або тепер вже «колишнього» Союзу, яким би не була в 

підсумку його нова назва. Росія ніколи не зможе стати справжньою європейською 

країною, оскільки вона не просто країна, а «цілий етнокультурний континент». Саме 

на цьому континенті після століть розвитку поліетнічної держави та семи десятиліть 

«інтернаціональних» експериментів в середині Євразії, в Росії-Союзі, відтворюється 

співтовариство множинності етносів, яка, можливо, і буде в підсумку називатись 

Євразійським співтовариством[16].  

Разом з тим, щодо власне російського етносу в системі євразійських 

народів, то згідно з роздумами головного редактора журналу «Євразійський вісник»          

І. Шишкіна жоден з етносів Євразії, окрім російського, ані за рівнем пасіонарності, 

ані за стереотипами поведінки взяти на себе державотворчу функцію не в стані. Тому, 

у міркуваннях І. Шишкіна, відродження російської нації – головна умова 

відродження російської держави[17]. Публіцист М. Антонов переконаний в тому, що 

«саме росіяни – єдиний євразійський народ на земній кулі, оскільки інші народи 

колишнього СРСР – або європейці, або азіати. Тому Євразія, впевнений він, може 

існувати лише як держава росіян, до якої пристануть нації, втягнуті в орбіту 

російської культури, в іншому випадку її не може бути взагалі». Ототожнивши 

інтереси російського народу та інтереси імперії, М. Антонов дійшов висновку про те, 

що після подолання усіх труднощів «російський народ знову візьметься за збирання 
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своєї землі, роблячи це не силою зброї, а привабливістю своєї культури, силою своєї 

правди, своїм протистоянням «новому світовому порядку»[18].      

Таким чином, для євразійців географічне розташування та масштаби, вся 

хода попередньої історії і, головне, власна національна самосвідомість визначають 

долю Росії як долю Супердержави, Євразійської імперії. Тому, відмовляючись від 

державності, від «імперських амбіцій» російська нація, миттєво втрачає сенс буття та 

власну національну самоідентифікацію[19].  

У середовищі суспільно-політичної думки Росії євразійство піддавалось 

критиці з боку частини націонал-патріотів, які виступали за розбудову російської 

нації на основі російського етнічного націоналізму. На переконання прихильників 

східнослов’янської єдності створення Євразійського Союзу в кордонах колишнього 

СРСР не відповідає національним інтересам російського народу, оскільки сприятиме 

поступовому зникненню росіян як нації. Головним доказом, що переконав нових 

російських слов’янофілів у правильності подібних висновків, став демографічний 

фактор. За рахунок природного приросту, який набагато переважає слов’янський, 

азіатський складник Євразії, переконані вони, з часом перетворить її у 

«мусульманську, переважно тюркську Азію, де росіян чекає роль приниженої 

меншості[20]. Для націоналіста М. Лисенка євразійський проект російської 

національної ідентичності – це «догматична концепція абсолютно відірвана від життя 

нації і відповідно, позбавлена будь-якої реальності». Причиною нападу політика на 

євразійство є фактична відсутність, на думку автора, такої національної спільноти, до 

якої ця ідеологія мала б апелювати. Наступним аргументом критики євразійства               

М. Лисенком стала теза, про практичну нездійсненність, зважаючи на російські реалії 

початку 1990-х років, «союзу православ’я і ісламу» заради «спільної духовної 

боротьби» проти Заходу[21]. Н. Нарочницька та К. Мяло вбачали у наднаціональній 

ідеї євразійства небезпеку розчинення власне російського етнічного національного 

буття. «Виявляється «неоєвразійці», писали вони, цінували в СРСР зовсім не 

дорогоцінну для нас частку російської спадковості, а саме месіанську ідею, що кидає 

виклик історії ...і безнаціональну наддержавну. Проте саме це свого часу майже 

повністю проковтнуло Росію, православне і російське начало»[22].          

Незалежність України посіла центральне місце у системі євразійського 

проекту національної ідентичності Росії. Найперше це обумовлювалось прагненням 

розширити вплив Росії на європейський континент та євразійський простір без чого 

вона не могла знайти свого місця серед великих держав світу. Другим, не менш 

важливим моментом, стала потреба у відновленні імперської суті російської держави. 

Приєднання України – це шлях самоствердження та самореалізації російської 

держави для євразійського національного проекту. Приєднавши Україну, Росія 

утвердилась як імперія, а втративши її у 1917 і у 1991 роках, вона розвалилась як 

імперія. Незалежність України стоїть на заваді відродженню Росії як імперії. Саме 

тому для одного з головних ідеологів сучасного євразійства О. Дугіна «існування 

України в сьогоднішніх кордонах і з сьогоднішнім статусом «суверенної держави» 

дорівнює нанесенню страшного ляпасу геополітичній безпеці Росії, який є 

рівнозначним вторгненню на її територію»[23]. На думку О. Дугіна, Україна має бути 

дезінтегрованою на чотири регіони – Східну (лівобережну) Україну, яка приєднується 

до Росії як окремий регіон; Крим – автономне утворення під контролем Москви; 

Центральну Україну – «ця православна Малоросія представляє собою самостійну 
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геополітичну реальність, культурно споріднену з Східною Україною і, безумовно, 

таку, що входить в євразійську геополітичну систему». Західна Україна – 

католицький регіон має відійти, згідно з концептуальним розглядом О. Дугіна під 

контроль Німеччини як геостратегічного партнера Росії[24]. Натомість російський 

інтелектуал А. Кузьмін піддав критиці подібні до дугінських євразійські роздуми під 

тим кутом зору, що в них «Україна і Росія настільки протилежні, що навіть Давня 

Русь – спільне джерело східнослов’янських, більшості угро-фінських та балтійських, 

почасти індо-іранських народів – абсолютно викреслюється з історії»[25].   

Незалежність України відомим євразійцем О. Панаріним не сприймалась 

апріорі, оскільки на його переконання росіяни, українці та білоруси лише разом 

складають «серцевину великої російської держави». Натомість державна 

незалежність та постійне прагнення України та Білорусії до інтеграції в 

західноєвропейські структури свідчить, на думку вченого, про очевидну невдачу 

«атлантичного» проекту російських західників, оскільки це ще більше ізолювало 

Росію від Заходу. Вирішальним фактором, який би дозволив подолати «тотальну 

кризу трьох слов’янських народів», та посприяв їхньому об’єднанню О. Панарін 

вважав єдність на основі православного віросповідання, адже «в умовах 

цивілізаційної гегемонії Заходу, лише могутність православної ідеї здатна 

утримувати слов’ян разом»[26].         

Відповідно, державотворча політика української влади, на переконання 

автора, вела до «вестернізації та була безпосередньо ворожа як слов’янській єдності, 

так і збереженню візантійського спадку – гаранту нашої цивілізаційної специфіки». 

«Не випадково і на Україні, і в Білорусії, – писав він, – націоналістично налаштована 

інтелігенція активно «заграє» то з уніатством, то з католицизмом, переслідуючи мету 

протистояння православ’ю»[27].   

Певні елементи євразійської ідеології можна простежити в роздумах 

головного російського комуніста Г. Зюганова. Його концепція створення 

антиатлантичного «євразійського ядра» характеризується наскрізь проросійською 

ідеєю. Вона відстоювалась в ім’я «відновлення незалежних міжнародних позицій та 

справжнього суверенітету Росії», щоправда з посиланням на інтереси всього 

людства[28]. На тверде переконання політика насущним для Росії є не створення 

єдиної держави на євразійському просторі, а «принципи та форми геополітичного 

контролю над територією колишньої Російської імперії та СРСР», «відновлення 

російського контролю над євразійським геополітичним ядром»[29]. Г. Зюганов 

проголошує, що Росії необхідно «почати кропітке «збирання земель» для 

«відновлення – в тій чи іншій формі – могутнього євразійського геополітичного 

блоку». При цьому стратегічне значення надається «реінтеграції», «возз’єднанню 

Росії та України на тій чи іншій основі»[30].  

 Таким чином, ще одним аспектом важливості факту незалежності України 

для євразійців є потреба останніх у пошуку такого середовища, яке було б природним 

для існування та розвитку російської держави. Таким природнім середовищем є 

давньоруський  геополітичний простір. Незалежність України порушує цілісність 

цього простору. Приєднання України до Росії відновлює його. Відтак у 

геополітичному сенсі без території України російська державність для євразійців не 

видається самодостатньою[31].  
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Перспектива подальших досліджень. З огляду на тенденцію посилення на 

початку ХХІ ст. у правлінні Росією авторитарних тенденцій перспектива подальших 

досліджень євразійської ідеї видається більш ніж актуальною. Адже ідеологія 

путінської Росії у багатьох моментах базується саме на євразійстві.     
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РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ  

Розглянуто особливості взаємозв’язку релігії і української культури. 

Ключові слова: релігія, українська культура. 

Kardosh E.U, Kardosh M.E.  

RELIGION ASPECTS IN UKRAINIAN CULTURE 

The peculiarities of the relationship between the religion and the Ukrainian culture was 

outlined. 

Key words: the religion, the Ukrainian culture. 

Вступ. Одним із складників духовного відродження України стала нинішня 

нормалізація її релігійного життя, вплив релігії на освіту, мистецьке життя, побут, 

засоби масової інформації, виховання дітей, сферу відпочинку тощо. За таких умов 

широкого суспільного звучання набирає питання про релігію як культурний феномен, 

про її значення для загальнокультурного поступу української спільноти. 

Виклад основного матеріалу. Ще з моменту свого зародження 

давньоукраїнська культура зазнала могутніх впливів автохтонних політеїстичних 

культів. Згодом вона розвивалася під визначальним впливом православного 

християнства. Пізніше відчула вплив католицизму і греко-католицизму. Нині 

спостерігаємо впливи з боку протестантських і нехристиянських конфесій. 

Сукупність цих впливів дає змогу не лише говорити про незаперечний факт 

історичного зв’язку релігії з українською культурою, а й поставити питання про його 

етапи, типи та особливості. Якщо етапи цього впливу визначались поширенням на 

теренах України нових конфесій і розвитком світської культури, то питання про типи 

зв'язків релігії з українською культурою є значно складнішим, бо на його вирішення 

завжди істотно впливали позанаукові фактори, передусім ідеологічного та 

загальносвітоглядного характеру. 
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З часів виходу на історичну арену української нації набула масового 

поширення думка про такий зв'язок між культурою України та релігією, за якого 

релігійна сфера є абсолютно визначальною щодо культури. Ставши у масовій 

свідомості майже аксіомою, ця думка втілювалася, зокрема, у переконання, що 

культура без релігії, власне, й не існує, що сам зміст культура й черпає тільки з 

релігійних джерел. Це твердження набуло великого поширення і проіснувало до 

наших днів, знаходячи своїх адептів у середовищі богословів, журналістів та частини 

митців.  

Однак поступово ставало ясним, що такий погляд не може пояснити 

багатьох явищ культурного життя, ніби не "охоплює" їх, залишає поза увагою. У 

процесі розвитку науки українська громадськість підходила до більш глибокого 

розуміння суті взаємовпливів культури і релігії. 

Цей процес був насильницьки перерваний доктринерським упровадженням 

однобічної ідеологічної догми, що заперечувала взагалі будь-який зв'язок релігії з 

культурою. А якщо він і визнавався, то лише в негативному аспекті, де релігія 

проголошувалась "антикультурою". Підставою для таких тез були догматизовані 

висновки з філософії марксизму, антирелігійна спрямованість його ленінського 

варіанта та беззастережне гіпертрофування існування світської культури. Негативне 

розуміння співвідношення української культури  з релігією набуло великого 

поширення у вітчизняній літературі радянського періоду. 

Варіантом спрощеного підходу були й ті концепції, властиві здебільшого 

представникам позитивістської та ортодоксальної марксистської думки, в яких сама 

релігія розглядалась тільки як культурне явище, трансцендентні виміри якої просто 

не враховувались. 

Стихійною реакцією суспільної думки на таку однобічну ідеологему стало 

поширення вже за нинішніх часів твердження, що культура народу розвивається 

лише завдяки релігії, найчастіше - християнству. Цей так само однобічний, як і 

попередній, підхід широко пропагується у суспільстві засобами "мас-медіа" та 

поширюється системою освіти. 

Об'єктивні погляди на досліджуване питання почали формуватися з 

середини 1980-х рр., складаючись поступово у виважену картину, що дійсно могла 

охопити все багатство культурних взаємин в українському суспільстві (ясна річ, на 

максимально можливому на даному етапі рівні). 

Проте істина завжди складніша, ніж масові уявлення про неї. Адже в історії 

України були і релігійні фактори розвитку культури і суто світські. З урахуванням 

цього ми прагнемо визначити реальні підходи до проблеми, максимально об'єктивно 

зрозуміти дійсну роль релігії в розвитку української культури. 

Однією з парадигм сучасних соціальних теорій є важко здобута істина про 

органічну належність релігії до духовної культури українського народу. Підставою 

для усвідомлення цього є незліченні факти з історії української культури. При 

вивченні побуту народу, його моральних та правових норм, мистецтва, фольклору, 

філософії кожний неупереджений дослідник помічає співіснування, тісний 

взаємовплив релігії та духовної культури України. Водночас надто численні факти 

причетності релігії до культурного життя нації спонукають до поспішного висновку, 

що релігія і є культурою. Така думка стала нині поширеною. 
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Однак проблема співвідношення культури і релігії є складнішою. Культура 

справді пов'язана з релігією, у багатьох аспектах свого розвитку і функціонування 

детермінована нею. У певному відношенні вона навіть випливає з релігії. Проте 

релігія і культура не є тотожними явищами. Відображаючи трансцендентні сфери 

буття, релігія докорінно відрізняється від культури, що є суто людським, земним 

виміром дійсності. Релігія є ірраціональним вираженням вищого щодо людини буття, 

тому віра в абсолют по суті є надприродною. Культура ж є проявом людських сил, 

наслідком діяльності людини, вона є цілком природною. 

Однак релігія як форма зв'язку людини з джерелами творчої активності у 

Всесвіті органічно включається у процеси активної життєдіяльності людини, зокрема 

у справу культуротворення. Тому релігія і сприймається на рівні буденної свідомості 

як елемент духовної культури.  

Аналіз світової культурологічної та богословської думки дає змогу 

стверджувати, що релігію не варто видавати за культуру. Релігія і культура - зовсім 

різні явища. Релігія є відблиском Божим. Культура ж - витвір людський. Культура 

має також інші, ніж релігія, функції і, по суті, іншу мету. Зближує їх устремління до 

вищого, до ідеального, але наближення людини до нього відбувається в них неначе у 

зовсім різних вимірах, площинах, і просування в одній з них не означає поступу, 

наближення до мети в другій. Доказом є вже те, що не можна перейти від культури до 

Бога. Не так легко зробити й зворотний трансцензус. Наближення до Бога не 

потребує як обов’язкової передумови культурної досконалості. Рух у культурному 

вимірі далеко не завжди наближає людину до Бога. Теокосмічний і культурно-

антропологічний дуалізм є  неподоланним фактом буття. 

 Такі позиції є визначальними і під час розгляду співвідношення релігії з 

культурою в контексті буття українського народу. Найкоректнішою постановкою 

питання автори вважають таку: за конкретних історичних умов буття українського 

народу релігія впливала на весь соціально-культурний процес. Але це не дає підстав 

для ототожнення культури з релігією, людської творчості з креативою Творця. Звідси 

випливає необхідність виокремлення ролі релігії в культурному процесі як 

віровизнання і світогляду, церкви як небесного дару людям і як соціального 

інституту, а також особистої діяльності конкретних церковних діячів. 

Серед можливих підходів до проблеми співвідношення релігії з українською 

культурою превалюють (як найбільш визначені) два: богословський та філософський. 

Розрізняє їх насамперед різне розуміння трансцендентності. А зближує – бажання 

чіткіше визначити релігійні обрії української культури. 

Богословський підхід виявляє чітку заінтересованість у культурницьких 

справах, визнає культуру справою дуже корисною для людини, але все ж розрізняє 

завдання церкви і завдання культури. Турбуючись про людину, церква піклується і 

про її культурницькі справи. Однак церква застерігає від культури, збаламученої 

гріхом. З великою пересторогою вона ставиться до таких видів мистецтва, 

походження й природа котрих є сумнівними. Те, що в цих видах мистецтва можуть 

бути процитованими біблійні тексти або ж вживані релігійні сюжети, а назви тих  або 

інших літературних творів запозичені з Євангелія, само по собі ще не робить таку 

культуру справді духовною. 

Церква зберігає свій погляд і щодо тієї частини культури, яка є 

позацерковною, світською. Псевдодуховність завжди чатувала на культурний процес. 
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Про це не можна забувати особливо сьогодні, коли виникають нові культурні форми, 

а сама культура стає подекуди занадто мозаїчною. Враховуючи всі обставини, 

богослови вбачають завдання церкви щодо культури в тому, щоб зміцнювати духовні 

засади останньої, зберігати спадкоємність культури, її моральні, високогуманні 

традиції, примножувати вітчизняну культурно-історичну спадщину й сприяти тому, 

щоб люди вміли осягати духовно-культурні вартості. 

Світський підхід до означеної проблеми передусім досліджує питання про 

онтологічний статус і семантичне наповнення співвіднесених нами понять, дає оцінку 

тих культурних процесів, на які безпосередньо впливають релігія і церква.  

Висновки. З таких позицій автори розглядають реалії взаємодії релігії з 

національною культурою українського народу, в яких релігія і церква об'єктивно 

виступають факторами розвитку. 
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ІДЕАЛУ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ 

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ  

 Аналізується суспільно-політичний вимір національного ідеалу з позиції українських 

мислителів першої половини ХХ століття, що не втратив своєї актуальності і на 

початку ХХІ століття, коли відбувається складний процес розвитку та реформування 

політичної системи нашої держави. Осмислюються та аналізуються основні ідеї 

суспільно-політичного виміру національного ідеалу, якими українські мислителі першої 

половини XX століття визначали свободу нації та державність, а також єдність, мир, 

рівність та справедливість, що одночасно виступають гармонійним складником 

потенціалу загальнолюдських цінностей. 

Ключові слова: національний ідеал, свобода нації, єдність. 
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SOCIAL AND POLITICAL IDEAS OF NATIONAL IDEAL 
IN CREATION OF THE UKRAINIAN THINKERS OF THE 

FIRST HALF OF XX CENTURY 

The national ideal from the point of view of the XX-th century, which is still actual at the 

beginning of the XXI-th century, when the difficult process of developing and reforming of 

political system in our country is taking place, is analyzed in the article. The main ideas of the 

social-political national freedom, and also peace, equality, unity, justice, which are all harmonic 

components of human values, are analyzed and comprehended. 

Key words: the national ideal, national freedom, unity. 

Вступ. Завдання творення демократичного і правого суспільства на засадах 

свободи, рівності, справедливості, єдності та миру ставили перед собою  українські 

мислителі першої половини ХХ ст. Ці ідеї залишаються важливими та не менш 

актуальними і в умовах сьогодення, оскільки реформування політичної системи 

України на сучасному етапі є можливим передусім, тільки на основі високих 

морально-політичних принципів, яких повинні дотримуватися сучасні політики, та 

досконалій конституційно-правовій базі.  

Аналіз останніх досліджень. Деяких аспектів даної проблеми у своїх 

дослідженнях торкаються А. Черненко, В. Гудзь,  М. Кашуба, І. Мірчук та ін. 

Постановка завдання. Тому метою нашої розвідки є вивчення суспільно-політичних 

ідей українських мислителів першої половини ХХ століття як ще мало дослідженого 

пласту політико-філософської спадщини української нації, теоретико-практичний 

досвід яких є важливим і вартим уваги на сучасному етапі.  

Виклад основного матеріалу. Українська національна ідея та національний 

ідеал – це теоретичне обґрунтування та усвідомлення політичних, культурних 

релігійних та інших запитів, засад самоврядування українства, а також форм 

спілкування з іншими народами на основі національно-правової самостійності, 

свободи та рівності [1, с.3]. Яким змістом ці ідеї були наповнені в недалекому 

минулому і які вони сьогодні? 

У свідомості української нації ідея свободи впродовж віків була синонімом 

поняттю визволення чи незалежності. Як писав М.Шлемкевич, ідея свободи "була 

критерієм історичної цінності людей і подій" [2, с.4]. Тому в українській історіографії 

козацькі повстання, визвольні війни, тобто все, що руйнувало будь-які обмеження 

особистої чи суспільної свободи, розглядалось як позитивне явище. Свобода як 

визволення, незалежність, стає основною метою, ідеалом української нації. 

В.Липинський наголошував, що боротьба української нації повинна вестись в ім'я 

волі та державної й культурної свободи та незалежності. М.Грушевський вважав 

свободу не тільки як політичне визволення нації, але як духовне та економічне. 

Г.Костельник зазначав, що кожний народ має право на національну свободу, тобто 

"повинен сам рішати про свої інтереси, нарід повинен панувати сам над собою" [3, 

с.51]. Й.Сліпий стверджував, що досягнення свободи, незалежності є найбільшою 

метою кожної нації в її бутті. 



 95 

Поряд з ідеєю свободи як визволення у національному ідеалі містилася ще 

ідея державності нації. Для В.Винниченка нація без державності – це "покалічений 

людський колективний організм" [4, с.8]. Оскільки державність є засобом збереження 

і розвитку кожної нації, вона й забезпечує "комплекс тих інститутів економіки, 

політики, культури, які діють на території, населеній національним колективом, які 

зв'язують його в компактну цілість, які забезпечують його розвиток у сучасному і 

майбутньому" [4, с.8]. Нація та її державність були однією із центральних тем 

осмислення Д.Донцова, В.Липинського, М.Грушевського, М.Шлемкевича та інших 

дослідників. Але способи реалізації державності в українському суспільстві вони 

бачили по-різному. 

Д.Донцов вважав, що передумовою створення власної держави є 

формування української нації як самосвідомої культурної і політичної спільноти [5, 

с.72]. Він стверджував, що існує два шляхи для здійснення завдання 

державотворення. Один пролягатиме через політичну непідлеглість іншим націям. 

Другим методом боротьби за державність, який на думку Д.Донцова був би найбільш 

успішним та правильним, може стати "національна революція" [6, с.106]. 

М.Грушевський розумів, яке значення для кожної людини має поліпшення її 

добробуту, і що державність, як велике надбання, повинна стати опорою цього 

процесу. Тому події 1917-1921 рр. на Україні, учасником яких М.Грушевський був 

сам, змусили його прийняти революцію і всі її наслідки, однак він був противником 

насильницьких методів боротьби. Противником будь-яких революцій, насильства чи 

класових протистоянь був і В.Липинський. Однак боротьба за державність 

висвітлювалась ним як одне з головних завдань українського народу. Він був 

переконаний, що тільки національна держава зможе забезпечити справжнє існування 

і розвиток української нації. 

Г.Костельник, у свою чергу, зазначав, що тільки у власній державі 

український народ зможе жити повноцінним життям, бо "все тут "моє", всі дороги для 

мене отворені" [3, с.51]. Це ж переконання звучить і у Й.Сліпого: "Тільки в 

батьківщині і через законну рідну державу нарід вповні заспокоює свої духовні, 

моральні і суспільні потреби та й осягає найвищий степень ладу, безпеки і 

добробуту" [7, с.54]. 

М.Конрад вважав прагнення націй до державності високо етичним 

прагненням: "В своїй державі нація може найлекше дійти до свого повного розвитку. 

Національні держави мають найвідповіднішу підставу до консолідації, до збереження 

своєї незалежности, до відпору небезпек, до осягнення загального добробуту" [8, с.9]. 

А В.Липківський у своїх проповідях зазначав, що боротьба народу проти неволі є 

природним явищем, однак у такі періоди людське життя обертається у моря крові, а 

"в цьому морі в часи бурі гинуть мільйони кращих людей" [9, с.357]. 

Буття особистості є невіддільним від суспільства. Людина не лише  впливає 

на спільноту, яка формується на єдності людей, але й залежить від неї. Майже 

трьохмільйонна історія існування людства виробила безліч форм єдності, зокрема: 

релігійної, за переконаннями, за становою ієрархією, культурної, мовної, політичної, 

державної, національної, загальнолюдської тощо. А.Шептицький наголошував, що 

згуртованість, єдність - це основа побудови як маленької організації, так і набагато 

більших структур - таких як церковна єпархія чи держава. Автор виокремлює 

духовну та фізичну єдність людей, яку він укладає у поняття "солідарність": "Вона є 
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фізичним законом... Бо ціле людство є одною родиною, одним організмом..." [10, 

с.125]. Як стверджував А.Шептицький, кожна особистість через солідарність, єдність 

зі спільнотним несе відповідальність не тільки за себе, а й за інших: "На підставі 

фізичної солідарності недуга одного уділяється другому, праця одного стає добром 

усіх, кожний винахід і кожна праця душі, кожний твір людського духа стається 

загальним добром людства. Але й те все, що є злом, злочином, стидом, ненавистю – є 

також спільне усьому людству" [10, с.125-126]. 

Як зазначалося вище, однією з форм єдності людей є релігійна. Тому 

А.Шептицький стверджував, що християнство та його моральні закони мають не 

лише індивідуальне призначення, а передусім суспільне – для забезпечення 

загальнолюдської єдності. В.Липківський писав: "Духовна єдність, однодушність це 

справді мусить бути природнім наслідком тих почуттів, якими повинна бути 

пройнята душа христіян у відношенні один до одного..." [8, с.61-62]. 

Саме церковна організація християнства мала стати зразком і чинником 

єднання. Захищаючи засади неподільності церковної організації, Г.Костельник 

висловлювався проти існування незалежних від єдиної вселенської (католицької) 

автокефальних церков. Однак Г.Костельник не заперечував тієї історичної ролі, яку 

відіграла українська церква, а саме – спричинилася до підняття авторитету та імені 

українського народу, його національної самосвідомості. 

Крім релігійного єднання, не менш важливого значення набуває 

національна єдність. И.Сліпий наголошував на тому, що в українській національній 

свідомості завжди не вистачало єдності: "Бракувало нам в історії однозгідности... 

Можуть бути різні думки і погляди, і добре, щоби вони стиралися і 

удосконалювалися, але в загальних справах треба нам триматися одної лінії і з неї не 

виломлюватися і не віддалюватися" [11, с.293]. Отже, найвищим ідеалом для кожного 

українця Й.Сліпий вважав соборність і єдність: "Почувати себе одним і діяти з цим 

великим народом" [11, с.323]. Єдності нації завжди сприяє національна 

самосвідомість, яка ґрунтується, на думку Й.Сліпого, на усвідомленні єдності віри, 

одного обряду, однієї національності. А вже національна самосвідомість 

неодноразово рятувала український народ від спроб його остаточного знищення. Як 

писав И.Сліпий, єдність народу забезпечує і спадкоємність поколінь, які захоплені 

тими самими ідеалами. 

А.Шептицький наголошував, що українська нація здобуде державність 

тільки в тому випадку, якщо буде мати єдність цього прагнення на всіх рівнях 

суспільства. Джерелом єдності будь-якої нації В.Липинський вважав державу, а її 

складовими елементами називав територію, громадян та владу. 

Разом з ідеєю єдності ідеальним принципом існування суспільства, а отже, 

будь-якої держави виступає ідея миру. Мир у християнському вченні є також 

синонімом понять згоди і злагоди. Саме ці поняття і використовували у своїх творах 

українські релігійні мислителі. 

На думку В.Липківського, духовна єдність громади, суспільства 

забезпечується миром людини з Божественним, іншими людьми та із самим собою [9, 

с.62]. А митрополит Іларіон додає, що опорою єдності і миру в суспільстві виступає 

родинна злагода. Адже якщо не все гаразд у родинних стосунках між чоловіком та 

дружиною, батьками та дітьми, то мир, злагода у державі не матимуть справжньої 

опори. 
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За Й.Сліпим, мир з Богом це: по-перше, глибока віра для християн; по-

друге, поєднання з Богом, очищення совісті; по-третє, людина повинна 

дотримуватись моральних принципів, які проголошуються християнською етикою, 

оскільки ці принципи є універсальними, загальнолюдськими, то їх має дотримуватись 

кожен. 

Загальнолюдською та національною вартістю просякнуте значення миру і з 

людьми. Й.Сліпий писав, що мир із ближнім – це "співжиття не в ненависті, злобі, 

кривдах і убивствах, але в братній помочі в співдіянню, терпеливості і любові" [11, 

с.229]. Все це, стверджував А.Шептицький, передбачає суспільну злагоду, а отже 

злагоду в державі. 

Мир людини із собою має не менш важливе значення, бо людській природі 

притаманна внутрішня боротьба між волею та емоціями, емоціями та розумом, 

розумом та волею. Якщо усунути всі ці протиріччя, то, як стверджував 

А.Шептицький, людина посяде мир у своїй душі. А Й.Сліпий у свою чергу зазначав: 

"Мир це є спокій з самим собою, це є вдоволення серця з усунення всякої тривоги, 

викидів совісти, неспокою, знеохоти і песимізму" [11, с.229]. А у загальному значенні 

- "мир, то поняття спокою, добра, любови; то створення найкращих, благотворних 

умовин для праці людини в посвяті Богові і людству" [11, с.229]. Й.Сліпий також 

стверджував, що мир як ідеальний спосіб співжиття між людьми, як ідеал треба 

"творити". А це означає, по-перше, створювати умови для розвитку духовного та 

матеріального, "сприяти розвиткові культури і знання" [11, с.231]; по-друге, це жити і 

діяти згідно з любов'ю, справедливістю стосовно інших; а по-третє, "не допускати 

війни, або робити все можливе, щоб її пригасити там, де вона на нещастя почалась" 

[12, с.231]. 

Українські релігійні мислителі першої половини XX століття вбачали також 

ідеальними принципами суспільного ладу, співжиття людей в одній державі – ідеї 

рівності (похідна – братерство), свободи та справедливості. Християнське вчення 

визначає їх такими ідеями, реальність та дієвість яких стала можливою після 

проголошення Христом. 

По-перше, ідея абсолютної рівності людей, маючи християнське коріння, як 

стверджував Г.Костельник, досяжна лише в межах християнської моралі. Люди 

можуть бути рівними в правах як громадяни держави, або рівними перед богом у 

своїй відповідальності. Ідея рівності людей може бути здійснена в суспільстві лише 

як рівність громадян перед законом, встановленим державою. 

По-друге, митрополит Іларіон (І.Огієнко) писав: "...щоб показати, що всі 

стани людства однакові, що всі люди поважані вже за саму свою людську істоту, Ісус 

Христос, Бог і Сотворитель світу, зійшовши на цей світ і прийнявши людське тіло, 

оселився в бідній трудящій родині столяра Йосипа" [12, с.12]. Отже, християнське 

вчення детермінувало рівність людей перед Богом і між собою. По-третє, рівність 

людей обумовлюється ще й їхньою загальною природою, їхньою суттю, тобто тим, 

що вони є людськими істотами. Г.Костельник стверджував, що ідея рівності у 

сучасних державах - це застосування християнської ідеї про рівність всіх людей 

перед Богом до суспільного ладу. У той же час ідея рівності виконує суспільне 

призначення: вона "зменшує значіння ріжниць між людьми, зводить їх до спільного 

кореня; витворює гуманність; поширює свободу народів та поодиноких людей; 

доводить до більше справедливого поділу земських дібр і т.д." [3, с.12]. Костельник є 



 98 

прихильником поєднання знання і віри, що, на його думку, вкрай необхідно для 

докладнішого розуміння і осмислення світу людиною[13, с.127].  

Отже, рівність - це ідеальний принцип будь-якого суспільного устрою в 

державі, який тісно переплетений з ідеєю братерства. Адже рівність людей за їхньою 

природною суттю обумовлює ставлення один до одного як до брата. На важливість 

братерства особливо для української нації наголошував митрополит Іларіон: "Народ, 

що дивиться на всіх своїх членів, як на рідних братів, завжди міцний та щасливий. ... 

Нехай і в українського народу один одному буде за рідного брата, нехай і поміж нами 

лунає повсякчас святе та величне оце "брате мій" - і не стане серед нас злидарів, 

замовкнуть усі свари та чвари" [12, с.2-13]. 

Однак рівність людей, на думку Г.Костельника, не можна стверджувати 

через їхні індивідуальні характеристики, а саме через фізичну, психічну та моральну 

вартість. Адже кожна людина відрізняється своєю "вродженою" природою 

(талантами, схильністю до якоїсь діяльності) та "набутою" природою (вихованням, 

освітою). Все це обумовлює певну взаємозалежність людей один від одного. Як 

дитина залежить від батьків у родині, так громадянин залежить від наявної влади в 

державі. Тому природна рівність людей не знищує індивідуальні, станові, професійні 

та соціальні різниці. Тотожне бачення цієї проблеми знаходимо і в Іларіона. Оскільки 

всі люди є різні, то кожен працює там, до якої роботи найбільше здібний, 

стверджував митрополит Іларіон. 

Українські релігійні мислителі намагалися визначити певну межу людської 

рівності. Вона полягає в тому, що кожна особистість є передусім представником   

людства,   виразником   сутнісних   сил   і   творчих   потенцій людського роду, носієм 

загальнолюдських прав. Однак кожна особистість має власні здібності, нахили, 

здобуває певний соціально-професійний статус, працює краще чи гірше, тобто 

набуває рис, які відрізняють її від інших. Тому з огляду на це кожна людина є 

важливою і цінною для суспільства завдяки тому внеску, який вона здатна зробити на 

користь спільноти. 

Ще одна ідея, на засадах якої повинно будуватись людське співжиття і в 

насамперед держава, – це ідея справедливості. Як зазначав М.Шлемкевич, досягнення 

справедливості було завжди тільки мрією майбутнього. У той же час Г.Костельник 

стверджував, що справедливість має бути головним законом у бутті. Однак, за 

християнським вченням, справжню справедливість можна осягнути лише в другому 

житті. Тобто тільки після того, як людина постане з усіма своїми вчинками, 

заслугами і провинами перед Богом і понесе за них нагороду чи покарання: 

"Християнська справедливість має своє джерело в Бозі, і щойно перед "лицем Божим" 

її міра буде точно застосована. Щойно в другім життю осягне кождий чоловік свою 

відповідну нагороду" [3, с.22]. Отже в цьому контексті ідея справедливості носить 

морально-богословський характер. 

Однак християнство в той же час пропагує засади справедливості й у 

реальному співжитті людей. Тут ідея справедливості може виступати не тільки в 

моральному аспекті, а й у правовому, а також як принцип розподілу матеріальних 

благ. Як писав А.Шептицький, люди споконвіку прагнуть здійснення ідеалів 

справедливості, правди і любові. Якщо ж у людському співжитті є потоптаними 

право й справедливість, то таке суспільство "сходить просто в хаос, у якім 

затрачується всякий порядок, усяке добро, усяка правда, а навіть усяке достоїнство 
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людське" [14, с.77]. Отже, вектор справедливості із моральних висот має своє 

спрямування у конкретику людського співжиття. Крім правової цінності, ідея 

справедливості має пряме відношення і до забезпечення основних прав і свобод 

особистості в державі. На думку Г.Костельника, свобода особистості в державі 

повинна ґрунтуватися на підставі загальнолюдських та    громадянських прав. До 

загальнолюдських прав мислитель відносить: право на життя; право на мінімальне 

забезпечення засобів для існування; право особистої свободи; право на допомогу з 

боку інших громадян та право загальнолюдської честі. А як громадянин – особистість 

має право: на свободу світоглядних та релігійних переконань; на забезпечення 

національної та економічної свободи; право на свободу слова, друку, зборів; право 

впливу на державний устрій та управління; свободу вибору, наприклад, місця 

проживання і т.д. Однак справедливість у державі передбачає не тільки права, але й 

обов'язки особистості у дотриманні законів і певних заборон, а саме: 1) непорушення 

природних етичних законів, передбачених Декалогом ("не убий", "не вкради", "не 

свідчи неправдиво" і т.д.); 2) непорушення державних законів, передбачених 

законодавством [3, с.14]. Таким чином, справедливість між державою і особистістю 

повинна ґрунтуватись на узгодженні як інтересів держави, так і інтересів особистості. 

Таким чином, можна зробити висновок, що українські мислителі першої 

половини XX століття (М.Шлемкевич, М.Грушевський, В.Липинський, В.Винниченко, 

Д.Донцов, В.Липківський, Г.Костельник, А.Шептицький, М.Конрад) головними 

суспільно-політичними ідеями національного ідеалу визначали свободу як 

визволення нації та її державність. Саме ці ідеї частково були відроджені та втілені в 

українському суспільстві у період 1917-1921 рр., але практично протягом майже 

цілого століття вони залишалися лише найголовнішою метою, яка була реалізована 

лише наприкінці XX століття. Крім того, суспільно-політичний вимір національного 

ідеалу містить в собі ідеї, єдності, миру, громадянської свободи, рівності та 

справедливості, що виступають як загальнолюдські цінності, так і вищі цінності 

українського соціуму, які набувають не меншої ваги в ґенезі сучасної Української 

держави.  

Перспективи подальших досліджень. Варто зазначити, що дана 

проблематика ще не знайшла комплексного висвітлення у сучасній науковій 

літературі. Ґрунтовному аналізу суспільно-політичних ідей національного ідеалу 

тільки закладено основи. Тому розгляд національного ідеалу, наприклад, у 

філософському, політологічному, морально-виховному аспекті, може стати новим 

напрямком досліджень. 
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ПРОСВІТНИЦЬКА МІСІЯ ПЕДАГОГА В ІСТОРИЧНІЙ 
РЕТРОСПЕКТИВІ  

Висвітлюється проблеми просвітницької місії педагога з найдавніших часів до 

сьогодні. Досліджено суть місії педагога, висловлено міркування щодо діяльності педагога 

в сучасних освітніх умовах. 

Ключові слова: педагог, просвітницька місія, сучасні освітні умови. 

Lysak V.  M.,  Ustynova O.  D.  

THE ENLIGHTENMENT MISSION OF THE TEACHER IN 
A HISTORICAL RETROSPECTIVE VIEW  

The problems of the enlightenment mission of the teacher are elucidated prom the ancient 

times until nowadays. The essence of the teacher’s mission in investigated, reasoning in elation, 

to the teacher’s activity in modern educational terns is expressed. 

Key words: the teacher, the enlightenment mission, modern educational terns. 

Вступ. Педагогічний фах обирають за покликанням, оскільки це одна з 

найбільш творчих і складних професій, у якій поєднано науку, практику й мистецтво. 

На кожному етапі своєї творчої, наукової та викладацької діяльності педагог 

покликаний виконати певну місію — місію Учителя, що “сіє, розумне, добре, вічне“. 

Навчання, освіта, самоосвіта  сьогодні можуть відродити націю, утвердити 

національну ідею, формуючи національну свідомість своїх вихованців. З цією місією, 

а не професією можуть впоратися тільки національно свідомі, високоморальні та 

професійні педагоги. Педагогічна мудрість полягає насамперед у тому, щоб викладач 
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будь-якої навчальної дисципліни сповна оволодів педагогічною технікою, даючи 

професійні знання зрозумілою, літературною українською мовою, а не суржиком з 

іншомовних слів, щоб міг власним прикладом усвідомлення української ідеї 

заохочувати вихованців до збереження й примноження історії, культури і традицій 

українського народу, берегти честь українця, як честь мундира у професійній 

діяльності. Бути педагогом за покликанням — велика місія, що здатна творити 

національну еліту, особистість українця нового часу, який достойний презентувати  

українську державу в Європі і в світі.  

Аналіз останніх досліджень. Цю науково-педагогічну проблему сьогодні 

активно досліджують Микола Євтух, Петро Сікорський, Марія Лещенко, Михайло 

Вишневський, Петро Щербань, Віктор Юрченко у різних наукових аспектах.  

Постановка завдання. Мета дослідження — проаналізувати суть 

просвітницької місії українського педагога від найдавніших часів і визначити 

актуальні проблеми діяльності виховників сьогодні.  

Виклад основного матеріалу. Розуміння місії педагога, як й інших гідних 

видів діяльності, визначається передусім загальнохристиянським принципом: „Не 

зашкодь!”. Ще в античні часи один з перших істинних давньогрецьких мудреців 

Сократ започаткував клятву “вчителя і вихователя”, яка згодом була названа 

„Клятвою Сократа”. Оскільки у Сократа не було жодного писаного твору, про цю 

клятву дізнаємося з трактатів Платона. Зокрема, чітко виписаний моральний 

обов’язок педагога: “Як учитель і вихователь я зобов’язуюсь, поважати й захищати 

від кожної різноманітності окрему дитину, виступаючи за її тілесну й душевну 

рівновагу, поважати її пориви, зважати на неї, приймати її серйозно; шукати її згоди у 

всьому...” (переклад – В. Л). Сам педагог, за Сократом, повинен бути прикладом для 

наслідування і з честю виконати місію навчити й виховати.  

Перших українських педагогів, які дотримувалися „клятви педагога” 

називали „майстрами”. Але київські князі  вважали, що у Візантії  є наймудріші і 

високодуховні  педагоги, тому зверталися до Константинополя зі словами: “Земля 

наша охрещена, а нема в нас учителя, який би нас учив, і повчав, і витолковув святії 

книги. …. Пришліть-но нам учителів, які можуть нам розказати [про] книжні слова і 

їх суть” [3, с. 15]. Кирило і Мефодій були одними з тих, хто започаткував освітньо-

учительські традиції в Україні, які ґрунтуються на інстинктивному прагненні  до 

знань, усвідомленні важливості навчання й просвітництва для суспільного й 

індивідуального буття.  

Серед українців побутувало  особливо поважне ставлення до навчання і 

шанобливе, дуже приязне ставлення до педагога. Ще Володимир Мономах повчав: 

“...коли добре щось умієте — того не забувайте, а чого не вмієте — то того учітесь...” 

[3, с.458]. У народних  прислів’ях та приказках: “Не кажи — не вмію, а кажи — 

навчусь”. “До нас в науку — ми навчимо”, — виокремлюється педагогічний оптимізм 

тих, хто прагне навчатися. Водночас висувалися високі вимоги як до школи, так і до 

особи педагога, який повинен мати як інтелектуальні риси, так і  духовні якості. 

Місію навчати може виконати  лише той, хто сам багато знає і вміє: "Розумний учить, 

а дурень повчає", "Розумний научить, а дурень намучить", "З розумним поговорити, 

то розуму наберешся, а з дурнем, то і свій загубиш".. Адже навчання — не така вже й 

легка справа ("Наука — не проста штука"), яку можна було б звести до простої 
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передачі знань, якими володіє педагог, тим, хто прагне осягнути, пізнати, 

вдосконалити себе. 

Просвітницька діяльність братських шкіл, безкорисливе служіння 

учительській справі професорів Стефана і Лаврентія Зизаній,  Іова Борецького, Памви 

Беринди, Кирила Ставровецького створили передумови для створення доброї вищої 

школи в Україні, яка за якістю освіти на той час не поступалася європейській.  Місія 

навчити і виховати всіх, незалежно від соціального стану, лише “згідно з 

можливостями кожного” була вищим духовним зростанням українців як народу, як 

нації. 

Особистість  педагога, його просвітницька й духовна місія були в центрі 

уваги  українських мислителів. Г. С. Сковорода свого часу боровся проти схоластики 

та обмеженості мислення педагогів, які навчали не за покликанням, а з інших причин. 

Він високо цінував того, хто “в неспоріднене собі діло не втручався” і застерігав 

народною мудрістю: “Якщо не народжений, не сунься в книгочество”.  А якщо 

вчителя його “посада не веселить”, то це суперечить його “натурі”, природі, а отже, 

професія не дасть “ні насолоди, ні моральної задоволеності”, тільки завдасть шкоди. 

А такий “знаючий учитель без успіху учнів” є “не спокоєн і не щаслив”. В образі 

педагога Г.Сковорода убачав високоінтелектуальну особистість:” Довго сам учись, 

коли хочеш навчати інших”. Сам же він своєю педагогічною діяльністю втілив 

безкорисливий  ідеал педагога, діяльність якого ґрунтується на мудрості народної 

педагогіки, національних освітньо-виховних традиціях ”. 

 Прикладом виконання просвітницької місії педагога в одному з пересічних 

сіл Галичини  у середині ХІХ століття  був  один з перших народних вчителів дідусь 

Богдана Лепкого, батько Сильвестра (Марка Мурави) — Теодор Лепкий. Теодор 

Лепкий  єдиним управителем та вчителем в Золотниківській тривіальній школі, його 

по праву можна вважати справжнім подвижником просвітницької та шкільної справи 

на Тернопільщині. Цікаву інформацію подають відомості “Із-над Стрипи”, 

опубліковані в москвофільській ілюстрованій політичній газеті для народу “Руське 

слово”, №20, 1892 року за підписом Іван Правдолюбець. Зокрема, автор зазначає: 

“Так і наше село колись було руською скалою, як мало совісних провідників, на 

прикладі покійного учителя, старої дати Теодора Лепкого. То був правдивий 

народолюбець, учитель й отець молоді шкільної; прищеплював науку … і навіть 

гостро карав лінивців, і не лише щонеділі й свята проводив молодь до церкви й сам 

до престола не встидався вступити і Бога хвалити” [2, 3]. 

 Погляди вчителя на навчально–виховний процес, загальні якості 

особистості педагога, методи виховання шкільної молоді, провідні ідеї народної 

школи викладені Теодором Лепким у документі “Вироби учителя при школі 

тривіальній в Золотниках” (лютий – червень 1864 р.) на анкету Консисторії з другої 

наради поточного шкільного року. Саме консисторія призначила Теодора Лепкого на 

посаду вчителя, а її радник Н. Ланкевич, перевіряючи  педагогічні  його знання та 

вміння, задавав питання і згодом оцінив відповіді на “дуже добре”.  

Зокрема, у своїх судженнях  Теодор Лепкий переконаний, що “Шкільна 

молодь у своєму дитячому віці і через малий розум ще не може пізнати блага з науки. 

Для цього повинен учитель в справі освіти спонукати шкільну молодь до навчання з 

любов’ю і без наживи. Школа і церква, на його думку, мають бути єдині у справі 

виховання. У стосунках з родичами учнів та їх опікунами  учитель має роз’яснити, що 
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“то за блага справа є для всіх дітей добре відвідувати і уважно слухати науки, яку 

подає шкільний учитель” [10, 145]. Необхідно зазначити також, що народний учитель 

Лепкий свої відповіді аргументував цікавими повчальними притчами про корінь зла – 

брехню, про єдність в родині і в роду, підтримку і взаєморозуміння.  

Очевидно, для сучасних педагогів середніх і вищих шкіл цікавими будуть 

визначені Теодором Лепким якості особистості вчителя щодо тіла, розуму, волі. На 

нашу думку, особливої уваги заслуговують вольові якості педагога, серед яких 

пріоритетними Теодор Лепкий визначає: богобоязливість, совість, любов до дітей і 

смиренність, гідність і моральність, терпеливість та ін. Справжній від Бога вчитель 

Лепкий дає настанови молодим колегам: “Від учителя тривіальної школи 

вимагається, щоб він відомості черпав з релігії, якої він потребує, а також своє власне 

серце після цього наповнити і через свої вчинки найдостойнішим чином послідувати, 

повторивши науку віросповідання; і взагалі молодь спрямувати до добрих думок й до 

приписаних віросповідних вартостей” [10, 167 ]. Обов’язком народної школи є 

привчити молодь до порядку і чистоти. Взірцем усього, справді, повинен бути 

учитель, “душею всіх речей й основ всіх добрих”, саме він має примножувати і 

розвивати добрі звички у дітей, роз’яснювати молоді, що чистота до тіла й до одежі є 

звичайною потребою, “оскільки чистота прикрашає кожного, й без неї не може 

гідною бути людина” [10, 168]. 

Варто зазначити, що Богдан Лепкий у “Казці мого дитинства” згадує, як 

вони з матір’ю Домною Глібовицькою по дорозі до Зарваниці заїжджали до 

Золотників на могилу діда і мати казала, як дід любив квіти, “знав їх тисячі і кожну 

вмів назвати по нашому, по–сільськи і по–німецьки, й по–латині. Добре вмів 

ботаніку. Веселий був і дуже гостинний” [4, 135 ]. Незаперечним фактом є те, що не 

тільки чужих дітей Теодор Лепкий виховував в добрі, релігійному дусі та на 

високому науковому рівні, а й особисто займався навчанням своїх власних синів та 

дочок. 

Найвищу морально-духовну цінність педагога, стрижень всієї педагогічної 

системи — любов до дитини і до справи — переконливо обстоював Іван Франко: 

"Який же дар дістали ті, Що так дітей учити вміють? Мені здається, в скарбі тім 

Любові найбільш дісталось їм". Надзвичайно актуальною щодо місіонерської 

діяльності педагога  є вимога І.Огієнка: "Кожен учитель — якого б фаху не був — 

мусить досконало знати свою соборну мову й вимову та соборний правопис. Не 

вільно вчителеві оправдовувати свого незнання рідної мови нефаховістю” [5]. Серед 

найголовніших функцій національного вчителя Г. Ващенко виокремлював “Служіння 

Богу і Україні” [1]. Варто задуматися також над словами іншого педагога-патріота 

Я.Чепіги: ”Для вчителя-українця національне самовиховання так само конечне, як 

конечне для вчителя активне життя, а не пасивне животіння” [9, с.35]. 

Про педагога за покликанням у народі говорять "Учитель від Бога" або "від 

матері", або "від природи". В.О.Сухомлинський, говорячи про необхідність 

довготривалого навчання вчителя, зазначав, що “ніяка наука не може одухотворити 

його серце великою мудрістю любові” [8, с.341]. Мистецтво любові передається від 

матері, а перші уроки його засвоюються дитиною саме в сім'ї. 

У сучасному освітньому просторі, коли наша держава стала однією з 

учасниць Болонського процесу, доцільно говорити не лише про місію педагога як 
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духовного наставника і висококваліфікованого фахівця, а й  університетську місію як 

храму науки та  культури. 

Сподіваємося, освітні реформи не будуть лише словом, а й ділом 

сприятимуть підвищенню престижу педагогічної професії у суспільстві та 

утвердженню високого соціального статусу вчителя. За словами Президента Віктора 

Ющенка, який звернувся з привітанням до педагогів у переддень їх професійного 

свята, перед Україною стоїть не менш важливе завдання – поліпшити матеріальний і 

соціальний стан вчителя, який є ключовою фігурою в освіті. Педагогічна місія 

унікальна, — вважає Президент, бо передбачає  творити особу, громадянина і 

патріота, виховувати свідомого українця з європейським поглядом на світ.    

Перспективи подальших досліджень. Від сучасної освітньої системи, 

просвітницької діяльності педагогів, місії університетів залежить майбутнє України 

— високорозвинутої європейської держави, яку повинні розуміти і поважати в Європі 

і світі. Тому психолого-педагогічні дослідження щодо аналізу пізнавальної, 

навчальної, виховної діяльності Вчителя як просвітника, місіонера, сучасної 

креативної особистості важливі та необхідні в історіографічному, теоретичному та 

прикладному аспектах.  
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Pihosh M. A.  

NEOPLATONISM IN THE UKRAINIAN PHILOSOPHICAL 
THOUGHT 

It is enlightened a problem of influence of the Neoplatonism philosophy on the Ukrainian 

philosophical thought. It is analyzed the Neoplatonism influence on creative work and world-view 

of such philosophers as Ivan Vyshenskyy, Paysiy Velychkovskyy, Hryhoriy Skovoroda and other. 

Key words: the Neoplatonism, the Ukrainian philosophical thought.  

Вступ. Неоплатонізм виник у ІІІ ст. н. е. і став останньою великою 

філософською школою античності. Вплив цієї школи вийшов далеко поза античну 

епоху, оскільки основні ідеї неоплатонізму увійшли до філософських систем 

християнських мислителів. Зокрема, це стосується й філософської думки України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Низка праць українських вчених 

присвячена окремим постатям, які перебували під впливом неоплатонізму в Україні. 

Скажімо, А. І. Пашук пише про неоплатонізм Івана Вишенського, І. В. Паславський 

досліджує неоплатонізм у творах Василя Суразького, Клірика Острозького і Кирила-

Транквіліона Ставровецького; М. Д. Рогович розглядав неоплатонічні ідеї в 

“Ізборнику Святослава” (1073), М. В. Кашуба, Л. В. Ушаков, О. О. Марченко 

аналізують неоплатонічні елементи у творчості Г. Сковороди.  

Постановка завдання. Завданням і метою роботи є простежити розвиток 

ідей неоплатонізму в Україні від доби Київської Русі (з часу їх проникнення в 

Україну) до кінця ХVIII ст. – філософських вчень Г. Сковороди і П. Величковського.  

Виклад основного матеріалу. Неоплатонічні ідеї потрапляли в Україну з 

Візантії. “Візантійська культура, – пише В. С. Горський, – стала для Русі важливим 

транслятором античної філософської спадщини, але сама ця спадщина в значній мірі 

представлена крізь призму філософії неоплатоніків” [2, с. 42]. Вже в ранній період в 

українській філософії з’являються праці Порфирія, Теодора Раїтського, Максима 

Сповідника та ін., які донесли до свідомості українських мислителів ідеї 

неоплатонізму.  

Проте з окремими положеннями неоплатонізму в Україні могли 

ознайомитися ще до офіційного прийняття християнства, в часи апостольської місії 

святих Кирила і Мефодія. Відомо, що в Київській Русі значний попит мали твори 

філософа Костянтина Кирила, які були тісно пов’язані з неоплатонівською традицією. 

Дослідники припускають, що неоплатонізм святого Кирила ґрунтувався на 

Ареопагітиках [1, с. 89].  

Після офіційного хрещення України неоплатонівські ідеї проникають у 

духовну культуру середньовічного українського суспільства. Видатна пам’ятка 

Київської Русі – “Ізборник Святослава” (1073) – містить два філософські трактати 

неоплатонічного характеру. Один з них належить послідовникові й коментатору 

Псевдо-Діонісія Ареопагіта – Максиму Сповіднику (прибл. 580-662). У цьому творі 

Максим Сповідник подав визначення найважливіших філософських категорій: суті, 

природи, дійсності, можливості, руху, явища та інших. Автором іншого твору є 

Теодор Раїтський (кінець VI – початок VII ст.). Для цього твору характерні певна 

цілісність, системність і довершеність, а також послідовно філософський характер.  
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Зміст філософської частини “Ізборника Святослава” переконує у тому, що 

його перекладач був одним з основоположників філософської культури Київської 

Русі ХІ ст., а сам “Ізборник Святослава” потрібно розглядати як основну філософську 

пам’ятку того часу. Переклад цієї книги є незаперечним доказом того, що русичі вже 

в ХІ ст. активно освоювали духовні надбання античної філософії [7, с. 97].  

Інтерес до ідей неоплатонізму не згасав і в наступні віки. Його поширенню 

сприяло ознайомлення українського читача з творами Псевдо-Діонісія Ареопагіта. 

Особливо популярними були “Ареопагітики” у вчених Острозької академії. Тут 

насамперед варто назвати Василя Суразького і Клірика Острозького, для яких 

авторитет Псевдо-Діонісія Ареопагіта був незаперечним. Острозькі вчені вважали 

його “переднійшим грецьким філософом” [5, с. 25].  

Другим важливим джерелом неоплатонівських ідей в середньовічній 

Україні був ісихазм – релігійно-філософське вчення, що виникло у Візантії ще в добу 

раннього середньовіччя, а своє ідейно-теоретичне оформлення у цілісну систему 

завершило лише в XIV ст. Ісихазм і неоплатонізм “Ареопагітиків” – два 

найголовніших компоненти філософської культури Русі в XIV-XVI ст., які мали 

велике значення для подальшого розвитку філософської думки в Україні [3, с. 152-

153].  

Іван Вишенський також перебував під впливом неоплатонізму. У центрі 

його філософських роздумів стояло основне питання неоплатонічної філософії – 

співвідношення Бога, світу і людини. Він розглядає Бога як творця всього сущого, як 

вищу волю, якій все у світі підпорядковане, як об’єктивний закон буття. На його 

думку, Бог – найвища істина, яка сама в собі розкривається, незалежна ні від кого і ні 

від чого, вічна, об’єктивна, абсолютна. Матеріальна дійсність походить від Бога, сама 

по собі не виникає, не існує і не зникає; без Божої волі вона пасивна, інертна, мертва, 

ніщо [6, с. 64].  

Важливе значення у поглядах Івана Вишенського має вчення про людину. 

Він вважав, що людина є єдністю двох сутностей – тіла і невидимої, розумної та 

безсмертної душі. Ці дві сили розкривають свою суть у боротьбі, що відбувається у 

життєдіяльності людини та її помислах і тим самим усвідомлюється нею. Свідомість 

містить можливість вибору, що веде до утвердження в людині тілесного або 

духовного. Від волі людини залежить, на який бік вона стане – добра чи зла [6, с. 74].  

Проте Іван Вишенський був не єдиним у своїх поглядах. Він був речником 

цілого напряму, представники якого життєвий ідеал вбачали у повному самозреченні, 

відчуженості від світу. До цього ж ідейно-філософського напряму належали Йов 

Княгинецький, Йов Почаївський, Ісайя Копинський, Віталій з Дубна та інші. “Вони 

абсолютизували духовне начало в людині, а її призначення в земному бутті вбачали у 

постійному самовдосконаленні духа з метою посмертного зближення з Богом. 

Самовдосконалення, на їх думку, включає низку ступенів самоочищення, яке з 

необхідністю передбачає абсолютне відречення від матеріального світу, тілесних 

почуттів. Вище благо людини – пізнання абсолютної істини Бога – досягається, за 

ними, лише на шляху чистого споглядання” [11, с. 95].  

Отже, Іван Вишенський, Йов Княгинецький, Йов Почаївський (Желізо), 

Ісайя Копинський, Віталій з Дубна, Кирило-Транквіліон Ставровецький та інші 

розвинули напрям у духовній культурі України кінця ХVI – першої половини ХVII ст., 
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який ґрунтувався, головним чином, на релігійно-філософському вченні ісихазму та 

філософських традиціях неоплатонізму.  

У ХVІІІ ст. впливу неоплатонізму зазнав і Паїсій Величковський. Він 

сприйняв ідеї неоплатонізму через призму вчень отців церкви. Багато ідей Паїсія 

Величковського були подібними та тотожними неоплатонічним. Це насамперед 

стосується вчення про людину Паїсія Величковського та представників філософії 

неоплатонізму.  

У своїх роздумах про Бога Паїсій Величковський багато в чому подібний до 

вчення неоплатонізму. На думку Величковського, Бог – це насамперед повнота буття, 

істинне і найвище буття. Плотін також подібно характеризує Єдине. В нього воно є 

абсолютно істинна дійсність і сутність всеможливих сутностей. Паїсій 

Величковський, як і Плотін, ототожнює “безумовне буття” і “благо”, уявляючи Бога 

всемогутнім творцем усього видимого і невидимого, тілесного і безтілесного, неба і 

землі, стихій і всього, з чого складається універсум. Характеризує його як щось 

надчуттєве і невидиме, яке вічно існує саме собою, нерухоме, невимовне і неосяжне, 

те, що вище за слово і розум, вище за будь-яку істоту або буття. Сутність Бога 

розуміється як безконечна єдина засада, без якої і поза якою нічого не існує.  

Паїсій Величковський, як і неоплатоніки, вважав, що людська душа повинна 

повернутися до Бога і через Нього вона може врятуватися. Як і Плотін, Паїсій 

Величковський вважав, що зло лежить в самій людині і вона сама може обрати: бути з 

Богом, або жити чуттєвим життям. Основні ідеї Плотіна стосовно непізнаваності 

Бога, містичне осягнення душею Бога згодом використали християнські мислителі, а 

через них – українські і, зрештою, Паїсій Величковський. І все ж хибною була б 

думка, що Паїсій Величковський близький до неоплатонізму в усьому. Відмінність 

полягає у тому, що він, як й інші християнські мислителі, не прийняв ступеневу 

еманацію Божества. Бог у нього не еманує, а цілковито присутній у кожній зі своїх 

іпостасей, не полишаючи при цьому Своєї абсолютної єдності.  

Видатний український філософ Григорій Сковорода (1722-1794), який 

належить до мислителів другої половини ХVIII ст., на ґрунті філософської спадщини 

античності розробив оригінальне філософське вчення. Він у своїх філософських 

поглядах перебував під впливом філософії неоплатонізму. Дмитро Чижевський 

відстоює погляд на Сковороду як на “запізнілого платоніка кінця XVIII віку, який у 

своїй системі взагалі, так і в методичних її основах пішов за філософією останньої 

доби античного світу” [12, с. 146]. І далі: “Але фактом залишається встановлена 

порівняльною методою спорідненість Сковороди з неоплатонізмом” [12, с. 147]. У 

монографії Л. В. Ушакова і О. М. Марченка читаємо: “… Платон інтерпретується 

Сковородою у дусі неоплатонізму, – і це природно, зважуючи бодай на те, що у 

середні віки та значно пізніше на Платонову онтологію часто дивилися крізь призму 

неоплатонічної тріади “Єдине – Розум – Душа”, яка у свою чергу, мислиться 

генетично залежною від християнської тринітарної доктрини” [10, с. 11].  

Сковорода в платонівсько-неоплатонічному дусі інтерпретує вчення про дві 

натури – тіло і дух. “Весь світ, – пише Сковорода, – складається з двох натур: одна – 

видима, інша – невидима. Видима натура називається створінням, а невидима – Бог. 

Ця невидима натура, або Бог, усі створіння пронизує й утримує; всюди завжди був, є і 

буде. Наприклад, тіло людське видиме, але розум, що пронизує й утримує його – 

невидимий. З цієї причини у стародавніх Бог називався Всесвітній Розум. Для нього у 
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них були різні імена, наприклад: натура, буття речей, вічність, час, доля, 

необхідність, фортуна тощо. У християн найвизначніші для нього такі назви: дух, 

Господь, цар, отець, розум, істина… Щодо видимої натури, то в неї також не одне 

ім’я, наприклад, речовина, або матерія, земля, плоть, тінь та інші” [8, с. 55]. Ця низка 

філософських метафор детермінується переважно неоплатонічним поєднанням у 

Сковороди катафатичної та апофатичної настанов щодо Абсолюту, тим, що з одного 

боку Бога варто називати, припустимо, “натурою”, а з іншого – “высочайшее 

существо свойственного себе имени не имеет” [9, с. 328].  

Розв’язуючи проблему Бога, Сковорода спирався на релігійно-філософську 

систему своїх попередників, а саме: Івана Вишенського, Ісайї Копинського, Віталія з 

Дубна та інших. Це також зближувало Сковороду з ідеями неоплатонізму.                       

“Г. Сковорода, – пише М. В. Кашуба, – намагався реанімувати неоплатонічну 

традицію в українській філософській культурі. Вона полягала в абсолютизації 

духовної сутності людини і вказувала шлях ілюзорного порятунку від тогочасного 

суспільного зла” [4, с. 60].  

Отже, можна стверджувати, що неоплатонізм мав великий вплив на 

розвиток української філософії, а його вивчення в українській філософській думці 

має велике значення, оскільки дає можливість краще зрозуміти витоки нашої 

філософії.  

Перспектива подальших досліджень. У цій статті ми спробували коротко 

охарактеризувати неоплатонізм в українській філософській думці. У подальшому цій 

проблематиці присвятимо майбутні дослідження.  
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В статті аналізується структура, функції політичної системи та основні атрибути 

олігархічної моделі політичного розвитку. Основна увага акцентується на власних 

пропозиціях щодо основних пріорітетів модернізації політичної системи України. 
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PRESENT-DAY PROBLEMS OF POLITICAL SYSTEM OF 
UKRAINE  MODERNIZATION 

A structure, functions of the political system and basic attributes of oligarchic model of 

political development, is analysed in the article. Basic attention is accented on own suggestions in 

relation to basic ones to priority modernization of the political system of Ukraine. 

Key words: political system, political institutes, modernization, oligarchial system, balanced 

system of state power. 

Вступ. Сьогодні як ніколи, коли економічна криза у всій повноті загострили 

сусупільні суперечності, виявивши при цьому невідповідність політичних інститутів 

сучасним потребам суспільного розвитку, професійну і моральну нікчемність 

політичнорї еліти, актуальними стають питання про пошук нової моделі політичної 

системи. Ця проблема привертає пристальну увагу як збоку політиків [1, С 4], так і 

представників політичної науки. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 

політологів можна виділити праці, в яких розглядаються питання методології 

вивчення політичних систем перехідних суспільств і окремих напрямків модернізації 

політичної системи України [2, C 114-131, 208-251], а також питання порівняльного 

аналізу функціонування політичних інститутів країн Західної Європи [3, С 156-309]. 

Однак, на сьогодні відсутня цілісна концепція, яка б дала чітку відповідь на 

запитання про природу, структурно-функціональні параметри як чинної, так і 

майбутньої моделі політичної системи, яку ще треба створити в рамках проведення 

відповідних реформ. Без з’ясування вищеназваних аспектів проблеми буде складно 

зрозуміти необхідність, зміст та вектор політичної модернізації. Постановка завдання. 

Тому метою дослідження в цій статті є розробка власних рекомендацій щодо 

основних напрямків модернізації політичної системи України на підставі аналізу 

структури та функцій політичної системи і основних атрибутів олігархічної моделі 

політичного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб успішно розв’язати завдання, 

окреслені в цій статті, необхідно спочатку уточнити такі поняття як структура та 
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функції політичної системи, політичний режим, політична реформа і  політична 

модернізація. Що стосується поняття структури та функцій політичної системи, то в 

юридичній [4, С 216] та політологічній [5, С 176] літературі воно трактується 

настільки широко, що неможливо виокремити власне політичні елементи від 

елементів інших суспільних систем. Наприклад, автори включаючи в політичну 

систему всю державу, партії та громадські організації, тим самим розмивають об’єкт 

та предмет політичного. Теж саме можна сказати і про функції політичної системи, 

які у версії названих авторів [4, С 179-181] можна екстраполювати на будь-яку 

підсистему суспільства.  

Виходячи із аналізу досвіду функціонування інститутів державної, 

регіональної і місцевої влади у країнах із розвиненою політичною демократією,  в 

якому спостерігається чітке розмежування політичної, правової та адміністративної 

компетенцій, пропоную власний концептуальний підхід для виділення структурних 

елементів політичної системи. Згідно цього підходу політична система включає:                

1) політичні інститути державної влади — глава держави, парламент, уряд, 

представники держави на регіональному рівні; 2) політичні інститути регіональної 

влади — політичні виконавчі та представницькі (законодавчі) органи суб’єктів 

федерації, автономії та регіонального самоврядування; 3) політичні інститути 

місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради та голови місцевого 

самоврядування); 4) політичні інститути, які забезпечують формування політичної 

влади та політичного управління – виборча  та партійна системи; 5) політична 

культура (політичні знання, цінності, стиль політичного мовлення, моделі політичної 

поведінки). 6) суб’єкти політичного процесу — громадяни, політичні та громадські 

лідери, партії, громадські організації та тіньові суб’єкти політики (мафії, клани, 

кліки); 7) форми політичної взаємодії (співпраця, конкуренція, конфлікт, 

консолідація, панування та експлуатація) [6, С 59].  

Оскільки у даній інтерпретації політична система включає елементи, які 

мають чітко виражену політичну специфіку, відмінну від елементів інших систем, то 

відповідно і її функції мають мати власне політичний характер. В сенсі сказаного 

такими функція, які максимально відповідають природі та меті політичної системи є: 

політико-владна; політичного управління; правотворча; модернізації; національної 

інтеграції; міжнародного представництва. Саме ці функції є притаманними тільки 

політичній системі і ніякі інші системи не спроможні їх виконувати на 

загальносуспільному стратегічному рівні. 

Близьким, але нетотожним поняттям політичній системсі є поняття 

”політичний режим”, який розкриває реальний, чітко зафіксований в просторі і часі 

стан функціонування політичних інститутів через механізми формування та 

розподілу влади між політичними інститутами та іншими суспільними інститутами. З 

цього випливає, що поняття ”політичний режим” доцільно використовувати, коли 

йдеться про типологію політичної системи. 

Для позначення будь-якого транформаційного процесу, в тому числі і 

політичного, часто використовують такі поняття як реформа або модернізація. Але 

незважаючи на їхню схожість, ці поняття треба вирізняти. Якщо поняття ”політична 

реформа” розкриває зміст інституційно-політичних змін в контексті відповідного 

правового поля, які можуть мати як прогресивний, так і регресивний характер, то 
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модернізація включає ті інституційні зміни, які забезпечують вихід системи на вищий 

цивілізаційний та культурний рівень. 

З’ясування деяких спірних методологічних аспектів проблем дозволяє вийти 

на рівень теоретичної характеристики основних атрибутів як існуючої моделі, так і 

окреслити основні трансформаційні пріорітети, внаслідок яких має бути сторена нова 

модель політичної системи. 

Політичну систему України на нинішньому етапі розвитку, слід трактувати, 

на мій погляд, як олігархо-кланову, яка має чітко виражену тенденцію до набуцття 

ознак ліберально-демократичної системи. Така система є притаманною 

слаборозвинутим країнам або країнам, що розвиваються. Вона грунтується на тому, 

що невеликі групи людей (олігархія), які володіють політичною владою (саме 

політичною, а не економічною чи духовною), мають можливість контролюючи 

природні, енергетичні, інформаційні та трудові ресурси, використовувати їх для 

власного збагачення, а не для суспільного блага. Деякі соціологи охрестили 

олігархію, як мафію в „білих комірцях”. При цьому слід сказати, що олігархія, в 

залежності від політичного режиму є неоднорідною. Якщо, наприклад, в 

тоталітарному чи авторитарному режимі олігархію представляє одна монопольна 

група, яка є максимально наближеною до найвищої посадової особи, то в олігархо-

клановому нею можуть бути декілька угрупувань, які знаходяться на вершині 

декількох владних центрів (так як це має місце в Україні).  

Розкриваючи суть олігархічно-кланового режиму, автор виділяє такі його 

основні атрибути як: авторитаризм державної влади у вигляді надто широких 

повноважень глави держави або незбалансований механізм розподілу владних 

повноважень між основними політичними інститутами; відсутність політичного 

механізму формування уряду; органічний зв’язок політики та бізнесу, політики та 

адміністративної діяльності; надто широкі регуляторні (дозвільні) функції політико-

владних та адміністративних органів; відсутність демократичної партійної системи, 

спроможної виражати широкі громадські інтереси; широкі привілеї та пільги для 

політиків і чиновників; низькопрофесійний та моральний рівень політичної еліти та 

державної бюрократії.  

Політична система України, внаслідок Помаранчевої революції та 

проведення політичної реформи в 2004 р. набула ряд нових демократичних рис, а 

саме: партійний механізм формування уряду; посилення політичної конкуренції; 

обмеження авторитарних повноважень глави держави і розширення повноважень 

парламенту та уряду; розширення свободи у ЗМІ. Водночас більшість атрибутів 

олігархо-кланової системи залишилися незмінними. Тому для модернізації політичної 

системи необхідно законолавчо закріпити: збалансовану систему державної влади із 

жорсткими механізмами стримувань і противаг; пропорційну виборчу систему із 

відкритими регіональними списками; розмежування політики та бізнесу, політики та 

адміністративної діяльності; скасування привілеїв та пільг для політиків і чиновників; 

сприятливі умови для розвитку громадянського суспільства. 

Створення збалансованої системи державної влади буде неможливе без 

внесення конституційних змін та змін до законів про статус глави держави, уряд, 

парламент. 

Законодавчі зміни мали б насамперед торкнутися обмежень повноважень 

глави держави (особливо тих, які відповідають аналогічному статусу у країнах із 
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розвиненою демократією) і посилення його відповідальності перед суспільством 

шляхом спрощення процедури дострокового припинення президентських повнова-

жень. Крім цього мають бути посиленні контрольні функції парламенту, вдоскона-

лений механізм його розпуску, а також створений новий порядок формування уряду.  

В першому випадку йдеться про те, що Президент має бути позбавлений 

права виконувати функції гаранта дотримання конститутції (це прерогатива 

Конституційного суду), призупиняти акти уряду з одночасним зверненням до 

Конституційного суду, вводити указом в дію рішення РНБО без попередньої 

контрасигнації з боку Прем’єр-міністра або профільного міністра. Водночас глава 

держави має мати більш ширші повноваження у сфері дострокового припинення 

повноважень парламенту, а також призначення керівників спецслужб і командувачів 

окремими видами ЗСУ на термін значно більший ніж президентські повноваження. 

Повноваження глави держави можуть бути достроково припинені і в 

порядку процедури імпічменту і за результатами всенародного референдуму, якщо 

винесені ним питання про недовіру до парламенту не знайдуть підтримки народу. В 

разі порушення Конституції і законів, Президент може бути усунутий шляхом 

процедури імпічменту, яка розпочинається на підставі обвинувачення, висунутого 

кваліфікованою більшістю депутатів парламенту і завершується більшістю 

Конституціійного суду. 

В другому випадку йдеться про те, що ефективна робота парламенту не 

може бути забезпечена без посилення його контрольних функцій і відповідальності 

перед суспільством. Для реалізації першого напрямку достатньо закріпити статус та 

повноваження опозиції і надати право тимчасовим слідчим комісіям розслідуванні 

тними справи передавати безпосереднь в суд. Реалізація другого напрямку 

передбачає розширення підстав, за яких можна буде розпустити парламент, а саме: у 

випадках, коли він в конституційні терміни не сформує уряд та затвердить бюджет; 

отримає недовіру на загальнонародному референдумі за ініціативою глави держави.  

Механізм формування уряду передбачатиме декілька стадій. На першій 

стадії Президент доручає лідеру найбільшої за кількістю мандатів фракції 

сформувати уряд протягом тиждня, а в разі провалу цієї процедури – лідерам другої 

та третьої за кількістю мандатів фракцій. Попередньо сформований уряд має 

отримати вотум довіри шляхом абсолютної більшості голосів депутатів парламенту 

при затвердженні урядової програми. 

Реформа виборчої системи поряд з реформою інститутів політичної влади є 

важливим фактором розвитку демократичної політичної системи. Її сприятливий 

вплив на демократизацію політичної системи виражається передусім у стимулюванні 

розвитку сильних, конкурентноспроможних партій і жорсткої партійної конкуренції. 

Тому необхідно узаконити проведення парламентських виборів за регіональними 

відкритими списками, в рамках яких виборець отримає право обирати не тільки 

партію, а окремого кандидата в партійному списку, а також підняти виборчий бар’єр 

до 5% для партій і 8% для партійних блоків.  

Для того, щою відокремити бізнес і політику, необхідно з одного боку 

запровадити правовий порядок, за яким гарантується право громадян на  отримання 

інформації про доходи і майно посадових осіб, а також – передачу своєї власності в 

управління відповідних фінансових інститутів на період виконання ними службових 

чи депутатських повноважень. З іншого, узаконити прогресивний податок на доходи 
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та майно, що дозволить обмежити великі майнові апетити можновладців. До 

сказаного слід додати, що без запровадження механізму жорсткої політичної та 

кримінальної відповідальності за приховання даної інформації, вирішити цю 

проблему буде практично неможливо. 

Що стосується відокремлення політики та адміністративної діяльності, то 

воно повинно передбачати: чітке розмежування адміністративних і політичних посад; 

перелік адміністративних посад, які підлягають ротації після парламентських виборів 

(до них можуть відноситися посадовці патронатронатної служби, а також керівники 

адміністративних апаратів уряду, міністерств, центральних органів виконавчої влади, 

тощо); призначення на адміністративні посади має здійснюватися за результатами 

публічних конкурсів, які проводяться незалежними комісіями шляхом використання 

комп”ютерного спеціалізованого тестування; запровадження інституту державного 

секретарів, як керівників адмінапарату уряду і окремих міністерств, які 

призначаються урядом за результатами публічних конкурсів; порядок призначення і 

звільнення чиновників будь–якого рівня мають регулюватися адміністративним 

кодексом, як субєктів публічно – правових а не трудових відносин; ліквідацію всіх 

бюрократично – номенклатурних привілеїв і створення сучасного гнучкого механізму 

оплати праці в залежності від результатів управлінської діяності.   

Повна трансформація чинної моделі державного управління буде неповною, 

якщо законодавчо не закріпити скасування привілеїв для політиків і чиновників у 

вигляді непомірно високих зарплат та пенсій порівняно з іншими категоріями 

населення (перевищують в 10-15 разів середню зарплату та пенсії, тоді як в країнах 

ЄС – 2-4 раза), додаткових оплат, збереженню номенклатурних благ.  

Повністю завершити модернізацію політичної системи видається надто 

складним, якщо не створити сприятливі правові умови для розвитку громадянського 

суспільства. Саме зріле громадянське суспільство з одного боку виступає 

каталізатором суспільних змін, з іншого запобігає відчуженню політичної влади від 

народу. На сьогодні є очевидною слабкість інститутів громадянського суспільства, 

яка виражена у: відсутності належних провових умов для стимулювання громадських 

ініціатив; фінансова залежність лідерів громадських організацій від грантодавців і 

політико-бізнесових структур в силу надмірної концентрації капіталу в руках 

олігархів; свідомому гальмуванню розвитку громадських інститутів з боку 

бюрократично-управлінської вертикалі на всіх рівнях політичної та адміністративної 

влади; низькому рівні громадянської культури і громадському менеджменту. Отже, 

для усунення перешкод на шляху розвитку громадянського суспільства необхідного з 

одного боку обмежити непомірні апетити до збагачення політичної верхівки шляхом 

запровадження прогресивних податків на доходи і майно, з іншого - надати 

громадянам право активно впливати на законодавчий і управлінський процеси 

шляхом правового закріплення легального громадського лобізму, незалежної 

громадської експертизи, законнодачної народної ініціативи і законодавчого 

народного вето. Відповідний рівень громадянської культури і громадського 

менеджменту можна буде сформувати за умов узаконення:  статусу громадського 

телебачення та радіомовлення, в рамках якого, політики зможуть виступати тільки у 

форматі дебатів із обов’язковим залученням незалежних громадських експертів; 

автономії університетів, що дає змогу самостійно формувати навчальні плани 

підготовки фахівців для потреб ринку праці та присвоювати вчені ступені та звання 
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(доктора філософії та професора); широкого самоврядування, в рамках якого зросте 

роль спостережних рад у визначенні та реалізації стратегії розвитку навчального 

закладу шляхом активного залучення до цього процесу професорсько-викладацького 

складу, студентів та роботодавців; скасування Вищої атестаційної комісії (ВАКУ) як 

органу державного контролю над формуванням наукових кадрів, який обмежує 

інтелектуальну свободу. 

Висновки. Таким чином модернізація політичної системи України можлива 

в рамках створення відповідної законодавчої бази, яка дозволить значно розширити 

діапазон свободи та вільної і чесної конкуренції у сфері функціонування політико-

владних та громадських інститутів.  
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Висвітлено життя і діяльність кардинала Михайла Левицького –  видатної постаті 

греко-католицької церкви, його діяльність у сфері підтримки шкільництва, української 

мови викладання, опіки греко-католицького духовенства та обряду. 
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Вступ. Діяльність кардинала Михайла Левицького досліджували Кирило 

Студинський та Василь Щурат ще на початку ХХ ст. Відомостей  про його докладний 

життєпис є дуже мало. 

Митрополит Михайло Левицький належить до найвизначніших постатей в 

історії нашої Церкви, а час його митрополитування – до найсвітліших періодів. Він 

був людиною глибоких надприродних чеснот: побожності, розуму, покори й доброти.  

Виклад основного матеріалу. Народився Михайло Левицький у 1774 р. в 

Ланчині на Покутті, мабуть, у родині місцевого священика. Навчався у гімназії у                

м. Станіславові 1785-1790 р.р. Потім продовжив навчання у духовній семінарії. Разом 

з групою студентів його послали у Відень до столичної духовної семінарії при церкві 

св. Варвари, яку закінчив зі ступенем доктора богослов’я.  

У 1797 р. став префектом Львівської духовної семінарії, а пізніше 

професором пасторального богослов’я у Львівському університеті. У 1798 р. приймає 

ієрейські свячення. У 1808 р. – крилошанин Львівської капітули. Через п’ять років за 

цісарським декретом від серпня 1813 р. Левицький стає Перемиським єпископом. 

Єпископські свячення прийняв 20 вересня цього ж року. На цій посаді він виявив 

незвичайну запопадливість і розвинув широку діяльність. З метою виявлення певних 

недоліків у своїй єпархії він вирішив провести візитацію (перевірку). Левицький з 

особливою ретельністю, не поминувши ні одного села, чи церкви, оглянув 23 

деканати. Про це він склав об’єктивний звіт цісареві Францові І, за що удостоївся 

окремого визнання у цісарському листі від 6. ІХ. 1816 року [1, с. 37]. 

Під час оглядин єпархії Левицький звертав основну увагу на релігійний, 

моральний та просвітний стан своєї духовної пастви. З метою його підвищення 

закликав до заснування парафіяльних шкіл. Він відчував нестачу книжок для шкіл, 

підручників проповідей для народу і тому у 1816 р. заснував перше галицьке 

„Товариство галицьких греко-католицьких священиків для поширення письмами 

(друкованим словом — прим. авт.) просвіти і культури серед вірних на основах 

християнської релігії”, 5 липня цього ж року Статут засвідчили у цісарській надвірній 

канцелярії і надрукували по-латині у Відні. Товариство мало складатися з богословів, 

теоретиків і практиків, пропонованих головою і названих єпископом. М. Левицький 

назвав першим головою референта єпархіального шкільництва Івана Могиль-

ницького, першими членами — священиків Перемиської єпархії: П.Назаревича, 

Д.Качановського, В.Созанського та І.Турчмановича; пізніше – за пропозицією 

Могильницького: І.Трильовського, Іг.Давидовича, І.Снігурського. 

Для досягнення мети, зазначеної в назві товариства, мали видаватися 

книжки насамперед ”такі, щоб ними навіть простий народ міг користуватись”. Тому 

вони мали бути написані „простою мовою, вживаною по селах, і найпростішим 

стилем”, без грубих слів, з добором кращих висловів, щоб читач, звикаючи до 

кращого, не лише удосконалював свою власну мову, але й пристосовувався до 

розуміння того, що почує у церкві [5, с. 52]. Зміст книжок мав найперше 

задовольнити шкільні потреби, потім – загальнопросвітні. Планувалося видання 

підручників та просвітніх книг із сфери господарства, гігієни, права, філантропії. 

Спеціальний наголос було зроблено на потребу прищеплення патріотизму. Проте у 

програму видавництва можна було вносити зміни. 

Отож, як видно з програми, перше галицьке статутне товариство мало бути 

чимось більшим, ніж звичайна видавнича спілка, ніж тогочасне товариство 
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„Просвіта”. На перший план товариство висунуло працю над шкільними 

підручниками і над мовною освітою, головним чином селянською, тобто народною 

українською мовою. Це і є безпосередньою причиною утворення організації [5, с. 53]. 

У цьому ж 1815 р. австрійський уряд вирішив провести реформу народного 

шкільництва у Галичині. Єпископ Левицький добре підготувався до цієї події: 

організував просвітне товариство священиків і багато зробив для заснування в 

Перемишлі дяківсько-вчительського інституту 1 листопада 1817 р. Цей інститут мав 

на меті допомогти у нестачі вчителів, саме тому було поєднано посаду сільського 

вчителя й дяка. Іван Могильницький уклав відповідний статут інституту, який 

одержав цісарське підтвердження і проіснував аж до часів другої світової війни. 

Діяльність дяківсько-вчительського інституту помітно спричинилася до усунення 

неграмотності народу в Галичині. 

Необхідно звернути увагу на ситуацію щодо мови викладання в школах, що 

склалася на початку ХІХ ст. Закони кінця ХVІІІ ст., які передбачали навчання 

українських дітей українською мовою, не були виконані. Станом на 1816 р. у 

шкільництві фактично запанували польська та німецька мови, хоча церква та 

верховне духовенство вимагали від священиків забезпечити у своїх парафіях 

навчання дітей українською мовою. Щоб виправити становище, митрополит Михайло 

Левицький у 1816 р. звернувся до Львівської губернії з листом, в якому вимагав 

навчання дітей в школах рідною мовою. Губернія відповіла, що вона не намагається 

запроваджувати в сільських школах навчання німецькою мовою, але і завести 

навчання українською мовою не може, бо ця мова в письмі не вживається, немає 

вчителів, які б могли цією мовою викладати [2, с. 64]. 

На захист української мови довелося стати самому М.Левицькому і членам 

його товариства, передовсім І.Могильницькому. Їхніми стараннями питання щодо 

мови викладання в школах Галичини було визначено цісарською постановою від 16 

квітня 1818 р. і рескриптом губернії від 22 травня, які Львівська консисторія 

оповістила курендою від 15 червня 1818 р. Це рішення передбачало: 

– навчати релігії молодь греко-католицького обряду у всіх школах Галичини 

і Буковини повинні священики того ж обряду українською мовою; 

– у народних школах, до яких ходить молодь латинського і греко-

католицького обряду, має бути, крім навчання релігії, яке зобов’язує названий 

припис, все навчання польською мовою, але в міру можливості діти греко-

католицького обряду повинні також навчатися українського читання і письма; 

– у народних школах, в яких навчаються лише діти греко-католицького 

обряду, все навчання має відбуватися українською мовою, але так, щоб діти 

навчалися читати і писати по-польськи також [2, с. 55]. 

Крім того, було визначено, що нагляд над школами, де навчалися діти 

різних обрядів, мав здійснювати декан того обряду, до якого належала більшість 

учнів. 

Необхідно сказати, що й Перемиський синод (1818 р.), який ініціював 

Левицький, своїми рішеннями про оновлення релігійно-церковного життя, 

організацію парафіяльних шкіл та вживання в них народної мови, помітно 

спричинився до національного відродження Галичини в половині ХІХ ст. За 

старанням М. Левицького за три роки (1816 – 1819 рр.) в Галичині було засновано 
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383 нові парафіяльні школи. На утримання шкіл митрополит домігся фундацій як від 

панських дворів, так і від громадських управ. 

За період перемиського єпископства М. Левицького за старанням Івана 

Могильницького вийшов з друку народний катехизм „Наука Християнськая”. За 

дорученням Левицького укладено й видано Буквар (1816 р.). Особисто Левицький 

видав катехитичні повчання для дітей. Як на три роки єпископства, то це справді 

незвичайна діяльність, яка привертала увагу до молодого єпископа і у Відні, і у Римі. 

Тому цісар Франц І після смерті митрополита Антона Ангеловича 

призначив митрополитом саме Михайла Левицького, а Апостольська столиця 8 

березня 1816 р. підтвердила вибір імператора. Незабаром після номінації Левицький 

поїхав до Відня, щоби подякувати цісареві за номінацію та вирішити ще деякі 

церковні справи.  

Невтомний митрополит розгортає широку діяльність у царині духовного й 

громадського життя Галичини. Він стає на захист греко-католицької церкви, її 

обряду, її ієрархії й клиру, їх суспільного становища, політичних прав перед 

посяганням латинників-сусідів. Найпоказовішим у цій сфері є старання про добро 

клиру (духовенства): про поліпшення його дотацій, про забезпечення вдів і сиріт, про 

його збільшення для забезпечення всіх парафій, про його права в релігійному фонді, 

про його заступництво в галицькому Становому Соймі, про його добру славу під час 

переслідувань за протидержавні конспірації, про його честь супроти нападків та 

образ з боку  латинської ієрархії (1834 р.). Це була низка актів надзвичайно великого 

значення. Митрополит завжди дуже скрупульозно готувався до підготовки і видання 

тих актів. Розпочата митрополитом Левицьким і єпископом Снігурським боротьба з 

латинською ієрархією за права греко-католицької церкви та за честь її духовенства 

(1835 р.) розбудила до оборонної акції все українське духовенство вперше у ХІХ ст. 

Такі дії митрополита сприяли підйому духу й настрою в національному житті нашого 

суспільства, які стали певним підгрунтям виступові Маркіяна Шашкевича і його 

ровесників [4, с. 12]. 

Митрополит Левицький дбав про виховання майбутнього духовенства. Він 

постійно піклувався Львівською Духовною семінарією та віденським конвіктом при 

церкві св. Варвари.  

Діяльність митрополита Левицького припала на час великих змін у Галичині 

– т. зв. „Весни народів” 1848 р. У „Весні народів” митрополит став на сторону 

українців і надрукував послання членам „Руської Ради”. Це звернення викликало 

велику радість і вдячність серед духовенства.  

„Весна народів” 1848 р. підштовхнула галицьке духовенство до інтенсивної 

щоденної праці для добра свого народу. Із середовища тодішнього духовенства та           

з-поміж студентів богослов’я вийшли ідеологи народного національного руху. Ще й 

сьогодні зберігає своє значення й актуальність заява провідників „Головної Руської 

Ради” священиків Яхимовича, Куземського, Жуковського й Наумовича: „Ми, 

галицькі українці, належимо до великого українського народу... Наш нарід був колись 

самостійним, дорівнював славою наймогутнішим народам Європи, мав свою 

літературну мову, свої власні закони, своїх власних володарів. Одним словом, він був 

у добробуті й силі... Встаньте, браття, будьте тим, чим ми можемо бути, будьмо 

народом!” [1, с. 40]. 
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До „Головної Руської Ради” входило 30 членів, здебільшого духівників і 

кількох представників міської інтелігенції, під проводом єпископа Григорія 

Яхимовича і крилошанина Михайла Куземського. Заходами Ради був скликаний 

„Собор руських вчених” у жовтні 1848 р. У Львові організовані центральні 

культурно-освітні інституції: „Народний Дім” та „Галицько-Руська Матиця”. Зі 118 

учасників „Собору” 90 відсотків були священики під проводом крилошанина 

Куземського. Католицьке духовенство під час „Весни народів”, кероване 

митрополитом Левицьким і єпископом Яхимовичем, досконало виконало свою роль. 

Цікавився митрополит Левицький і станом чернецтва, особливо 

Василіанами. Він з прикрістю спостерігає їх занепад у 20-х роках ХІХ ст. Підтримує 

жіночі монастирі Василіянок у Словіті та Яворові. 

Діяльність митрополита виходила за межі церковних інтересів. Зокрема, він 

виступає проти полонізації народу з наміром друкувати граматику руської мови Івана 

Могильницького. Він її придбав після смерті автора за 100 дукатів. У листі до 

Снігурського митрополит радиться, як впровадити в середню школу поряд з 

вивченням польською мовою навчання руської (української) мови [4, с. 14]. 

Спільна діяльність митрополита Левицького й єпископа Снігурського була 

успішною, й не один вияв нашого національного відродження тісно пов’язаний з нею. 

Обидва визначні владики у своїй діяльності сподівалися прислужитися народові в 

межах своїх єпархій, в межах австрійської держави. Діяльність митрополита Михайла 

Левицького була реалізацією папської політики щодо греко-католицької церкви, якій 

загрожувало знищення поза межами Австрії, зокрема в Росії. Це підтверджує 

пастирський лист митрополита Левицького з 1841 р., за який папа Григорій ХVІ 

подякував митрополитові окремим листом від 17 липня 1841 р. [4, с. 15]. 

Митрополит Михайло Левицький мав ще таку рідкісну властивість як 

вміння вибирати собі з-поміж духовенства добрих радників і співробітників. 

У 1850 р. митрополит розпочав роботу щодо заснування Станіславівського 

єпископства. За його митрополитування продовжується праця  над усвідомленням 

села, набирає особливо широких форм рух тверезості.  

М.Левицький, незважаючи на літній вік та слабке здоров’я, був діяльним й 

активним до самої смерті. Він перебував останнім часом переважно в Унівській лаврі. 

Австрійський уряд поважав Галицького митрополита й нагородив його хрестом 

ордена Леопольда, а у 1848 р. призначив примасом (найголовнішим серед єпископів) 

Галичини, хоч досі цю посаду займали лише латинські польські архієпископи. 

Папа Пій ІХ 16 червня 1856 р. надав Левицькому кардинальський титул. 

Помер Михайло Левицький 14 січня 1858р. в Уневі, де його й поховали за власним 

бажанням. Першим кардиналом серед Київських митрополитів був Ісидор в ХV ст., 

але він був за національністю греком. Михайло Левицький – перший кардинал-

українець. Він належить до найсвітліших постатей нашої церкви.  

Перспективи подальших досліджень. Ці та інші матеріали дають 

можливість у подальшому дослідженні більш детально простежити працю кардинала 

Михайла Левицького у сфері просвітництва та виховання духовенства і народу. 
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ФІЛОСОФІЯ ЛЮБОВІ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Розглядаються фiлософськi погляди Лесi Українки щодо почуття любовi. 

Ключові слова: Леся Українка, філософські погляди. 

Sergueyev M.  V.  

PHILOSOFY OF LOVE IN CREATION OF LESYA 
UKRAINKA 

In her philosophy of Lesya Ukrainka represented her vital credo – to love to death. 

Key words: Lesya Ukrainka, іn her philosophy. 

Вступ. Творчiсть Л. Українки завжди була у центрi уваги фiлософської 

думки України, починаючи з її збiрки «На крилах пісень». Їй присвятив низку 

критичних виступiв І. Франко. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вiдомi працi 

М. Євшана, М. Зерова, а також науковi сучаснi дослiдження О. Забужко [2], що 

стосуються поетичної спадщини поетеси. Постановка завдання. Метою статтi є 

спроба проаналiзувати творчiсть Л. Українки з погляду її iдеї любовi, як частки 

Держави Духу.  

Виклад основного матеріалу. Леся Українка жила i творила наприкiнцi 

ХIХ — на початку ХХ ст. Її фiлософiя любовi вiдображає кризу усталеного 

консервативного погляду на цю категорiю людського буття i символiзує перехiд до 

нової модернiстської свiтоглядної парадигми. Кiнець ХIХ — поч. ХХ столiття 

характеризується швидким та впевненим рухом науки як провiдного чинника 

суспiльного життя. Внаслiдок цього з’являється фiлософiя позитивiзму. Позитивним 

за О. Контом є усе реальне, достовiрне, корисне, точне i конструктивне. Паралельно з 

позитивiзмом розвивається i фiлософiя екзистенцiалiзму, поштовх якій надали                   

А. Шопенгауер та С. К’єркегор. Згiдно з ученням екзистенцiалiстiв першим i єдиним 

предметом, який гiдний уваги фiлософiї, може бути тiльки людина. Пiзнання людини 

ставлять собi за мету також фiлософська антропологiя, персоналiзм, фройдизм, 
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нiцшеанство. Ставила його й Леся Українка. Для поетеси важливим аспектом 

людського життя є i те, що ми вiдносимо до категорiї любовi. Леся Українка плекає 

iдею любові, але подає її як подолання статевої диференцiації чоловiка і жiнки. У цiй 

боротьбі народжується особистість - жiнка, яка усвідомлює себе людиною на рiвних з 

чоловiком i стає частиною української нацiї, людства, рiвна серед рiвних. Саме Леся 

Українка стала тим філософом в українській культурі, який винiс цю проблему на 

рiвень вселюдських символiв. Розкриття феномену любовi вона здiйснює через 

протирiччя української свiдомостi кiнця ХIХ — поч. ХХ столiть. Символiчним є i те, 

що для Лесi Українки це не тiльки межа вiкiв, але й межа людинолюбства, яке 

еволюцiонує вiд егоцентризму до альтруїзму, вiд iндивiдуалiстичного еросу чоловiка 

стосовно жiнки, як засобу задоволення, до надлюбовi або любовi до всiх i до жiнки як 

до людини також (агапе). Так, «романтичний досвiд ХIХ ст., що долав обмеженiсть 

класицизму, «бездушну розсудковiсть», угрунтованого на рацiоналiзмi Просвiт-

ництва, був досвiдом багатоплановим — свободи життя, свободи iндивiда у виборi 

того, у що вiн, зрештою, вiрив чи не вiрив, в якому чiльну роль вiдiгравав культ 

любовi, творчого екстазу, почуттiв i переживань людини» [3, с.2.]  

Сьогоднi iснує безлiч теоретичних постулатiв щодо визначення ролi та 

значення любовi в життi людини. Свiт любовi, у розумiннi Лесi Українки, розкриває 

нам сенс цього поняття ще з одного боку — з боку її оцiнки як характерної ознаки 

жiночостi української культури, вияву таласократичностi нацiонального почуття, яке 

властиве кожному українцевi. Любов у творчості Лесi Українки — це найяскравiший 

вияв духовної самоцiнностi людських стосункiв, першоджерелом яких є жiнка. Вона 

вiдображає особливу напругу почуттiв, спрямованих не тiльки на iншу людину, але й 

до рiдної землi, природи, батькiвського дому тощо. Для мислительки любов це “шлях 

несвободи” подiбний до «сродної працi» Григорiя Сковороди. Це поклик серця бiльш 

емоцiйно забарвленої жiночої душi. Це її моральне почуття, однаково безкорисливе 

до свого чоловiка Климента Квiтки, до письменницi Ольги Кобилянської, до свого 

дядька Михайла Драгоманова, до рiдних, близьких, до батькiвщини. Її любов, як 

частка фiлософiї, запалює i надихає душевною красою людини української 

ментальності. Вона виступає як сила, що творчо породжує, формує. Фiзична 

близькiсть у нiй стає вищим щаблем любові духовної, наповнює це поняття страхом 

власної тілесної обмеженості, того, чого бракує, наприклад, сучаснiй європейськiй 

культурi, i страхом втрати коханого. Особливо яскраво це вiдображено в драматичнiй 

поемi «Одержима». Любов у Лесi Українки стає ще й дзеркалом людського 

самоствердження та натхнення, подається не через приреченiсть, тобто, кiнець 

власного життя, а через його жiночу вiчнiсть, як народження нового життя, як вiчне 

прагнення до гармонії та самовдосконалення. Дуже важливим аспектом любовi у Лесi 

Українки стає внутрiшнiй механiзм стосункiв мiж люблячими людьми. Стосується це 

i проблеми любовного трикутника. Для її почуття любовi притаманнi конкретнiсть, 

вибiрковiсть, iндивiдуалiзацiя — коли того, кого люблять, опiкують, i ким 

насолоджуються.  

Змiст любовi розв’язуєтъся мислителькою, «на тлi протилежних за власною 

суттю свiтiв» [5, с. 194], на межових просторах старої і нової епох, створених 

художньою уявою поетеси у межах передлiсся, у смузi берега рiчки тощо. Ця 

прив’язаність до сакрального в житті кожного українця є нарiжною щодо 

нацiональної української мiфопоетичної моделi любовi як блага i добра, якi казково 



 121 

протистоять один одному як минуле (жіноче) язичницьке та iмперське (чоловiче, 

патріархальне) iснування України. Тому у вiковiчному лiсi на Волинi вiдбувається й 

дiя “Лiсової пiснi”. Гiмн любовi Лесi Українки своєму народу перегукується з гiмном 

любовi до всiх людей святого апостола Павла: “Коли я говорю мовами людськими й 

ангельськими, та любови не маю, то став я як мiдь та дзвiнка, або бубон гудячий ! І 

коли маю дар пророкувати i знаю всi тайни i всяке пiзнання i всю вiру, так що можу 

переставляти й гори, а не маю любовi, то я нiщо. І якщо роздам усе своє майно, i 

вiддам тiло своє на спалення, а не маю любовi, то нема менi з того нiякої користi. 

Любов довготерпелива, любов лагiдна, любов не заздрить, любов не чваниться, не 

горда, не поводиться нечемно, не шукає свого, не роздратовується, не гнiвлива, не 

радiє з несправедливостi, а тішиться правдою, усе покриває, всьому вірить, завжди 

надiється, все терпить. Любов нiколи не перестає» [4, I Кор.1З: 1-8].  

Уся ця строкатiсть iснуючих уявлень про любов вiдображає багатоманiтне 

iснування любовi Лесi Українки як жіночої, а не патрiархальної первини, яка 

проходить через усю творчiсть поетеси i через життя як любов-утiха, любов-

самопожертва (“я хочу для тебе квіткою стати”), любов-хiть, любов-благоговiння, 

любов небесна i любов земна, любов дочiрня i любов до волинського рiдного краю, 

любов агапе i любов смиренна, жертовна, сповнена духовної потенцiї. Особливої 

уваги Леся надає любовi до iсторикокультурного минулого України, в якiй мавки, 

русалки, лiсовики чи перелесники стають етнiчними символами землеробської душi 

українцiв. Так неомiфiчна модель любовi зливається у нiй з реальнiстю i 

фантастикою, суб’єктом i об’єктом, минулим i сьогоденням. «Казкові i реальнi iстоти 

контактують мiж собою, пiзнаючи непiзнаване, всупереч усталеним поглядам 

закохуючись у нове середовище, у представникiв iншого свiту» [4, с. 196]. 

Фiлософське переусвідомлення Лесею Українкою взаємозв’язкiв минулого i 

сьогодення, як жiночої i чоловiчої першооснови у житті, вiдображає у собi виразну 

форму концепцій гармонiї і любові або любові як гармонiї. В умовах Росiйської 

iмперiї, де домiнунали старi патрiархальнi стереотипи, постала гостра необхiднiсть їх 

переглялу. Нову сторiнку розумiння любовi вiдкриває постмодерна i фемiнiстична 

iнтерпретацiя фiлософської спадщини поетеси. Втiм необхiдно зауважити, що, 

«фемiнiзм був породженням бiльш глибинних i глобальних особливостей як 

загальноєвропейського культурно-iсторичного розвитку рубежу столiть, так i 

специфiчно українського» [1, с.201]. Передусiм це криза європейської свiдомостi i 

пошук основ для нового людського життя, коли воно починає вимiрюватися 

порiвнянням з його вищим космiчним проявом того порядку, який у кращих своїх 

порухах найшов вияв в античні часи, де жiнка була рiвною у правах з чоловiком. 

Любов починає оцiнюватись не як сцена людського життя, а як її складник. 

Змiнюється ставлення до природи — праматерi, а з нею i до жiнки-матерi. На змiну 

матерiалiстичнiй патріархальнiй концепцiї любовi приходить прагнення проникнути 

за її iншу межу, що знаходить своє вiдображення у захистi, суверенностi, 

самодостатностi i особистостi жiнки, насамперед не тiльки як об’єкта, а й як суб’єкта 

кохання.  

Разом з А. Шопенгауером, Ф. Нiцше, О. Шпенглером та З. Фройдом 

iррацiоналiстичний принцип свiтобачення Лесi Українки вiдкривав можливiсть 

iндивiдуально-особистiсного проникнення у суть поняття любовi як нацiонального, 

властивого українцевi почуття. Українське слово “кохання” в Росiйськiй iмперiї, до 
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складу якої належала й Україна, не вживалось: там iснувало тiльки слово “любов”. 

Ось чому розкриття цiєї вiдмiнностi у творах Лесi Українки висвiтлює ще один бiк 

його онтологiчного тлумачення. “Коханий”, “кохана” — це тi, про кого пiклуються, 

ким насолоджуються, але тiльки в Українi. Лесине кохання набуває мети не тiльки 

нацiональної, а й соцiальної вiдмiнностi вiд iмперської любовi, наповнює його сенсом 

зовсiм iншого життя, яке потеса викохує як витвiр власних рук. У справжньому 

коханні люди вiрнi один одному, батькiвщинi. Щодо Лесі Українки, то любов у неї 

стає вiдданiстю рідній мові, рідній національній традиції. 

Кохання Лесi Українки надихає творити величне, немов у мiфi про 

Пiгмалiона i Галатею, коли скульптор закохується у свiй витвiр i тим коханням 

оживлює його. Вiдсутнiсть любовi, за висловом Жака Марiтена, робить людину 

гiршою i нещасною. Так кохання як категорiя етики стає для Лесi Українки надією на 

визволення свого народу вiд ярма духовного крiпацтва. Те, що для росiйської 

культури кiнця ХІХ — початку ХХ столiття було справжнiм вiдкриттям, для 

української — на вищому витку еволюцiї стало модерним поверненням до власної 

нацiональної природи.  

Романтична природа укранської культури сприяла тому, щоб через 

позитивiстськi концепції народницької лiтератури i через любов зрозуміти глибину та 

суть людини-українця, його свiт. Центральним образом фiлософiї любові Лесі 

Українки постала Вічна Жіночністъ кохання, а її теоретичною основою — українська 

фiлософiя серця. Звiдси i прiоритет нацiональної любові як кохання, яке сприяє 

пiзнанню i перетворенню світу за законами краси. Свiтову Душу, Абсолютну Iстину 

можна осягнути тiльки з любов’ю, яка у Лесi Українки стає Софiєю, любов’ю до 

мудростi, спроможнiстю осягнути це. Власне, Леся Українка у своїх творах обстоює 

iдею i загальнолюдської цiльностi, виступає за гармонiзацiю стосункiв чоловiка i 

жiнки, в яких перевага надається саме жiнцi. Дух фемiнiзму у нiй долає усталену 

традицiю патрiархальної концепції жiнки, що визнавала у нiй другорядну iстоту, яка, 

немов якась рiч, повнiстю залежна вiд чоловiка. Леся Українка показує, що 

порушення гармонiї чоловiчого i жiночого єства у стосунках любовi призводить до 

втрати себе як людини i чоловiка, i жiнку, коли вони не рiвнi. Секуляризацiя переваги 

чоловiчої першооснови у стосунках закоханих добре виражена на прикладi Мавки i 

Лукаша, якi не є образами “...сильної жiнки i слабкого чоловiка, а є гармонiйним 

образом вiльної людської особистостi” [1, с.205]. М’яка мужнiсть чоловiка i 

самостiйність жiнки для Лесi Українки стають символом гармонії любовi. Обов’язок 

жінки — сприяти цьому. I її сила полягає в її слабкості. Вона хоче бути такою, якою 

створила її природа.  

Висновки. На думку поетеси всі люди повиннi жити на основi такого 

розумiння рiвностi й свободи, але умовою до нього є жiноча першооснова. Надаючи 

перевагу чуттєвiй любовi над «гаtiо», Л. Українка йде всупереч голосу розуму. Її 

романтичний мезальянс при всьому «вiльнодумствi» сiмейства Косачiв зрештою звiв 

Л. Українку в могилу [2, с.142]. У цьому випадку ми лише можемо говорити про 

зреалiзовану програму любовi - жертви не з «рабства», а з щедростi. Тут виразно 

простежується шекспiрiвське «життєсмертне» мiрило, що вимагає подальших 

дослiдженъ з цiєї теми: «якщо вже вiдданiсть, то в усьому…». 
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ВИТЛУМАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ У 
СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ КУРСІ  

Розглянуто філософсько-релігійні уявлення про походження, розвиток та призначення 

людини як біопсихосоціальної істоти.  

Ключові слова: людина, антропогенез, філософсько-релігійні концепції людини, 

співвідношення біологічного, соціального і духовного. 

Syslyuk Y.  H.  

INTERPRETATION OF ESSENCE OF THE PERSON IN A 
MODERN FILOSOFSKO-RELIGIOUS SCIENTIFIC 

COURSE 

In this article it is considered filosofsko-religious representations about an origin, 

development and appointment of the person as biological, social and spiritual beings. 

Key words: the person, anthropogenesis, filosofsko-religious concepts, a parity biological, 

social and spiritual. 

Вступ. Теоретична і практична актуальність теми випливає з унікальності 

людини. На цю обставину філософи звертали увагу з давніх давен, називаючи 

людину «найдивнішим з дивних див», «мірилом всіх речей», акцентуючи при цьому 

на її неповторності, багатоманітності біологічних, соціальних, культурних, 

моральних рис. Ці аспекти особливо актуалізувалися у ХХ ст., коли постулат – всі 

науки повинні бути науками про людину – став загальновизнаним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість обраної проблеми 

полягає також у недостатній її розробці в сучасній філософсько-релігійній літературі, 
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хоч окремі аспекти цієї теми висвітлені у працях Арістотеля, Т. Аквінського, Р. Декарта, 

І. Канта, Г. Гегеля, К. Ранера, Т. де Шардена, А. Кам’ю, М. Шелера, К. Ясперса та 

інших авторів. 

Постановка завдання. З огляду на теоретичну, практичну і наукову 

актуальність цього дослідження метою статті є узагальнення поглядів на сутність 

людини, її антропогенез, філософсько-релігійні концепції, співвідношення 

біологічного, соціального та духовного аспектів. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи сутність людини, філософи 

завжди звертали увагу на якусь важливу її ознаку. Так Арістотель вважав, що людина 

– це істота політична, тобто соціальна. Крім того, він виокремлює ще дві ознаки 

людини – її розум та мову. Лише людина з усіх можливих істот володіє мовою. Тому 

соціальність, розумність і мова є  тими основними характеристиками, що 

виокремлюють людину з-поміж живих істот. Середньовічні філософи Н. Блаженний, 

Т. Аквінський, наслідуючи Платона, обстоювали єдність душі і тіла, вважаючи при 

цьому, що тільки душа робить людину людиною. Р. Декарт вважав людину істотою 

мислячою: «Мислю – значить існую». Він визнавав дуалістичну сутність людини, яка 

існує в реальностях, що не можуть бути зведені одна до одної. За Ж. Ламетрі, людина 

– це машина, яка має двигун й інші механізми. На думку Канта, людина підкоряється 

природним законам і підпорядковує себе закону розуму та живе за морально-

етичними настановами. Вона є одночасно і чуттєвою, і мислячою істотою. Свідомість 

і самосвідомість й вирізняє її з-поміж інших живих істот. Г. Гегель вважав її 

духовною істотою, яка створена світовим розумом задля власного самопізнання. Для 

Й. Фіхте людина – це діяльна істота. Л. Фейєрбах вбачав у людині природну істоту, в 

основі якої лежить любовне ставлення до ближнього. Людина у нього – мікрокосм, 

що повторює світ у мікроскопічних масштабах. З.Фрейд зазначав, що найцінніша і 

найлюдинніша властивість людини – це розум. Е.Фромм зауважив у людині здатність 

до трансцендентування. Тварина живе серед природи і не трансцендентує її, вона не 

усвідомлює себе і не має потреби у самототожності, як це властиво людині [7, с. 477-

480]. Подібної думки дотримувався і М.Шелер, підкреслюючи, що тільки людина 

спроможна піднятися над собою і зробити предметом свого пізнання все, у тому числі 

й себе саму [9, с. 63-65]. 

Марксизм визначав сутність людини як сукупність суспільних відносин. 

Вона є лише гвинтиком великого державного механізму. Водночас людина може 

стати творцем історії, коли позбудеться відчуження, пов’язаного з певними 

різновидами власності й поверне свою справжню сутність. 

Сучасна наука пояснює появу людини тривалим процесом розвитку світу, 

становлення і функціонування суспільства. У ній походження людини відображається 

так: рамепітек (найдавніший предок людини, що жив на території від Індії до Африки 

близько 15-14 млн років тому); сівапітек (проживав на території Азії приблизно                    

10-9 млн. років тому); австралопітек (жив на території Африки 5-4 млн років тому); 

зінджантроп (людина вміла, що жила на території Африки приблизно 2 млн. років 

тому); пітекантроп (жив 1,9-0,65 млн років тому); синантроп (400 років тому); 

неандерталець (рання форма homo sapiens, жив приблизно 130-50 тис. років тому); 

homo sapiens (40-35 тис. років тому) [6, с. 347]. 

Іншої думки щодо походження людини дотримуються представники 

богослов’я та теоретики різноманітних релігійних течій. Для них класичним є 
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положення, що людина створена за образом і подобою Божою. Образ Бога в людині – 

найважливіша її риса. Подібно до Бога вона може своєю волею змінювати 

навколишнє середовище, їй дана влада господарювати на Землі. «Плодіться й 

розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими 

рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на Землі» [1, Бут. 

1:26-28].  

Людина є вінцем Божого творіння. «І створив Господь Бог людину з пороху 

земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, – і  стала людина живою душею» [1, Бут. 

2:7]. Цими словами підкреслюється двоїста природа людини: тілесна і божественна 

(духовна). Тілесна вона тому, що створена «із праху земного», а духовна – подібна 

Богові. 

Далі розповідається, що Бог поселив першу людину на ім’я Адам в 

Едемському саду, щоб порала вона та доглядала його [1, Бут. 2:8-15]. Був Адам в раю 

самотнім, бо серед створених Богом живих істот не мав помічників. З метою 

усунення цієї самотності Господь вирішив створити жінку. Біблія про це розповідає 

так: «І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, – і заснув він. І він узяв 

одно із ребер його, і тілом закрив його місце. І перетворив Господь Бог те ребро, що 

взяв із Адама, на жінку і привів її до Адама» [1, Бут. 2:21-22]. 

У п'ятому розділі книги Буття також говориться про створення людини. 

«Того дня, як створив Бог людину, Він її вчинив на подобу Божу. Чоловіком і жінкою 

Він їх створив, і поблагословив їх. І того дня, як були вони створені, назвав Він їхнє 

ймення: Людина» [1, Бут. 5:1-2]. 

Ідею зв’язку людини як з природою, так і з Богом висловив І. Дамаскін. У 

«Точному викладі православної віри» він пише: «Із видимого й невидимого єства Бог 

своїми руками створив людину за образом Своїм і подібністю. Із землі він утворив 

тіло, а душу, розумом обдаровану, надав людині своїм духновенням. І це ми 

називаємо образом Божим. Слово «за образом» означає силу розуму й силу свободи, 

слово «за подібністю» фіксує уподібнення людини Богу в добродійництві, наскільки 

це є можливим» [3,с. 278]. 

Для християнської антропології зразковим вважається визначення людини, 

яке дав Василь Кесарійський. «Людина, – писав він, – є розумне творіння Бога, 

створене за образом його Творця, тварь, що дістала вказівку стати Богом». В цьому 

визначенні зроблена одна з перших спроб усвідомити волю людини, її совість і 

відповідальність, прагнення до вищих духовних цінностей. Аналогічна уява 

характерна й для інших релігій. Так, в Корані, людина осмислена як «намісник» Бога 

на Землі [2, Сура 2:28]. Вона обдарована розумом і вищими знаннями [2, Сура 2:29]. 

У буддизмі людина посідає найвище місце в ієрархії інших живих істот. Лише їй 

належить здатність розірвати кайдани сансари і досягти нірвани, тобто злитися з 

Буддою. У християнській, буддистській, мусульманській релігіях у сакральній формі 

описується стан людини в суспільстві, визначаються її роль і міра відповідальності, 

висловлюються ідеї щодо єдності людського роду. 

Із соціально-економічним розвитком людства і зростанням знання про 

людину погляди богословів з цієї проблеми починають змінюватися. Теологи-

модерністи в розумінні людини починають відштовхуватись не стільки від біблійних 

тлумачень, скільки від осмислення внутрішнього світу людини, активності її 

мислення, спілкування із собі подібними. 
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Католицький теолог К. Ранер зображує людину як активного суб’єкта 

діяльності, творця культури, як історичну особу і водночас глибоко віруючу істоту. 

Людина у його розумінні постійно еволюціонує в системі відносин з іншими 

особистостями, перетворює навколишнє середовище, і здатна до самоперетворення та 

самовдосконалення. Однак без божественної допомоги вона не може змінити свою 

соціальну природу. Сутність людини – «слухання слова Божого». 

Німецький теолог В. Панненберг обстоює ідею «відкритості людини 

світові»,  або «відкритості Богові». У праці «Що таке людина» він пише: «Людина 

історична за своєю сутністю. Історія життя кожної людини знаходить особливе 

керівництво з боку Бога...Це – ланцюжок випадковостей, скоріше, окремі ланки 

божественного керівництва, які складають конкретний   зміст   кожного   життя.    

Історичність   людини   ґрунтується  на відкритості її сутності Богу» [3, с. 279-280]. 

Основоположник теології революції Ю. Мольтман вважає, що людські 

страждання з’явилися внаслідок гріховної сутності самої людини, її прагнення до зла. 

Гріх породив відчуження людини від її божественної сутності. Зовнішні ж умови 

існування тільки відображають цю гріховну сутність людини. 

Проте подоланням економічного і політичного гніту не можна змінити 

людину. Історичний процес звільнення лежить через віру в Бога, яка тільки й може 

дати повне, внутрішнє звільнення людини. «Свобода як завершений процес 

звільнення, – твердить Ю. Мольтман, – стає для християнської надії есхатологічною 

метою нового творіння Божого» [5, с. 85, 93]. 

Прихильники «теології звільнення» зводять сутність людини до соціальної й 

історично-творчої істоти, яка прагне до свободи, справедливості і солідарності, до 

перетворення суспільних відносин. На їх думку, сутність людини має визначатися 

через сукупність відносин. «Нас краще визначити через наші відносини... Наша 

сутність є живим відношенням до інших, які ґрунтуються на взаємній допомозі й 

живляться елементарною потребою в комунікації», – пише Д. Зелле [4, с. 28]. Вона 

також проголошує повне зведення божественного до людського,  що виражається в її 

концепції «нетеїстичного теїзму».  «Бог», – твердить вона, – це не понадбуттєва сила, 

яка існує в деякому іншому світі і яка проникає в наш світ ззовні. Бог – це  любов. 

Справедливість. Але не в тому сенсі, як розуміють його класичні богослови. Бог – це 

ще не досягнутий людством ідеальний стан. Ми використовуємо слово Бог з тим, щоб 

виразити в ньому ще не досягнуту цілісність нашого світу» [4, с. 28]. 

Представники «феміністичної теології» виступають за «гінеоцентричне» (те, 

що ставить в центр жінку) витлумачення концепції про створення людини. На їх 

погляд, Адам створений із грубого матеріалу (праху земного), а жінка – із 

високоорганізованої матерії, попередньо уже обробленої Богом (ребром Адама). 

Отже, саме вона і є «вінцем творіння». Помірні прихильники цієї течії вимагають 

переглянути «андроцентричне» (що ставить в центр чоловіка) розуміння людини. Бо 

ж, на їхню думку, в християнській антропології чоловік розглядається як норма, а 

жінка – як щось гріховне, недосконале. Хоча в католицизмі існує поважне ставлення 

до жінки, що засвідчує наявність культу Діви Марії. 

На думку французького теолога Тейяра де Шардена, людина стає віссю 

еволюції, носієм майбутнього. У людині і з допомогою людини світ дозріває до вищої 

досконалості – Бога. Якщо в сфері матерії спостерігається спад, то людина постійно 

прогресує в напрямі успадкування своєї свідомості. Ця духовна лінія прогресу 
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спрямовується до максимуму, до «точки Омеги», яка розглядається теологом як 

завершення всього космічного розвитку. Людина з’єднується у Тейяра з Христом як 

главою людства й універсальною людиною. 

Таким чином, в сучасній богословській літературі витлумачення людини як 

«образу Божого» є досить різноманітним і розуміння її сутності у різних богословів 

дещо відрізняється. Деякі теологи вважають образ сучасної людини абсолютно 

незакінченим, таким, що перебуває в процесі свого постійного розвитку. Так, 

американський теолог Р. Лифтон заявив про відкриття ним нової специфіки людини. 

Людина, на його думку, останнім часом не може навіть скласти усталене розуміння 

самої себе. Образ свого Я у сучасної людини подібний до міфічного грецького 

персонажу Протея, що здатний змінюватись як завгодно. Людина подібна психічному 

хамелеону, який змінює свою свідомість з тим, щоб відповідати середовищу й 

історичній ситуації. 

Деякі теологи проголосили навіть прихід «Ери нового політеїзму» і 

необхідність відповідного перегляду концепції людини. Так, Д. Міллер заявив про 

кінець «традиційної монотеїстичної культури», яку він визначив як віру в єдиного 

Бога і відповідне цій вірі розуміння людини. «Новий політеїзм» є, як вважає                      

Д. Міллер, одним з аспектів нової культури, що незабаром наступить. У суспільстві 

«нового політеїзму» людина здатна буде вибирати богів і систему цінностей на свій 

розсуд. Новий політеїзм уже виявляє себе в житті. Про це свідчить зростаючий 

плюралізм мислення й буття. «Ми, – пише богослов, – поклоняємося багатьом богам і 

богиням одночасно» [3, с. 282]. 

Перспективи подальших досліджень. Цією статтею не вичерпується 

філософсько-релігійний аналіз сутності людини. У наступному науковому 

дослідженні автор планує проаналізувати філософсько-релігійні концепції сенсу 

життя, смерті і безсмертя людини.  
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ІНВАРІАНТИ КОМУНІКАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ 

Узагальнено і систематизовано інваріанти лексико-граматичних моделей для 

спілкування англійською мовою на побутовому та професійному рівнях, а також елементи 

їх наповнення. 

Ключові слова: спілкування, професійна англійська мова. 

Hulkevych S.P.,  Dumashivsky J.E.  

INVARIANTS OF THE COMMUNICATIVE MODELS 

Invariants of the communicative models as well as their elements for the everyday and 

business English communication are generalized and systematized in the article. 

Key words: communication, business English. 

Вступ. Методичні дослідження вітчизняних [1,2,3] та зарубіжних [4,5] 

вчених у сфері викладання іноземних мов зосереджені на досягненні головного 

завдання - сприяти найбільш ефективному використанню мови в її основній функції 

спілкуванні та популяризувати продуктивні методики в застосуванні їх до 

тлумачення лексико-граматичних явищ іноземної мови. 

Актуальність цієї теми випливає із зацікавлення у теоретичних засадах та 

практичних напрацюваннях викладання англійської мови на основі системи 

комунікативного навчання, тобто методики викладання англійської мови із 

залученням завдань комунікативного характеру (когнітивно-комунікативні, 

лінгвокомунікативні та комунікативно-когнітивні вправи)[6].  

Постановка завдання. Мета статті - систематизувати та узагальнити 

головні елементи мовного спілкування - інваріанти лексико-граматичних моделей, що 

є "стрижнями" логічних висловлювань учасників спілкування. Освітньо-пізнавальна 

інформація, яку вилучено з першоджерел та ЗМІ, є дуже важлива для методики у 

вигляді інваріантності. Отже, для методичних впроваджень інваріанти 

комунікативних моделей (ІКМ) є ефективними та застосовними у викладанні 

іноземних мов. 

                                                 
© Гулкевич С. П., Думашівський Я. Є. 



 129 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, мова - це творча цілеспрямована 

діяльність [7]. А збагачується лексика у мовленні. Завдяки ІКМ є можливість вчасно 

"упорядковувати" вживання у мовленні нових лексичних одиниць та інтенсифікувати 

навчальний процес викладання іноземних мов. 

Термін "інваріант" не є новим, але є досить продуктивним у застосуванні 

щодо методичних аспектів викладання іноземних мов. Він походить від латинського 

слова "invarians (invariantis)"- незмінний. Інваріанти - це величини, співвідношення, 

властивості тощо, які не змінюються від тих чи інших перетворень змінних, 

пов'язаних з ними [8,279]. Інваріант - це завжди абстракція, поняття, в якому 

відображені загальні властивості об'єктів класу. Це скорочена назва однорідних 

об'єктів [9]. Зважаючи на основні положення теорії інваріанта, в застосуванні її до 

значення слова, С.О.Гурський зауважує, що власне знакове (інваріантне) значення 

слова як елемент системи мови - не може змінюватися з кожним іншим вживанням у 

мовленні, інакше мова втратила б свою стабільність. Інваріантне значення - це 

мінімальний, відносно незмінний семантичний зміст, набір комунікативно 

релевантних семантичних диференційних ознак вихідного поняття [10]. Термін 

"комунікативний" (від лат. communico - спілкуюсь з кимось). Означає спілкування, 

передавання інформації [8,347-348]. Термін "модель" походить від французького 

modèle, від лат. modulus - міра. Його дефініція нараховує шість смислів. Всі вони по-

своєму вартісні, але дослідницький характер нашої теми вирізняє три смисли (1,2,3), 

які охоплюють такі слова як зразок, примірник чого-небудь; тип, марка; схема для 

пояснення якогось явища або процесу [8,443]. 

У випадку інваріантів комунікативних моделей вихідне поняття - це є 

незмінні типи словосполучення, речення (просте, поширене), за якими укладаються 

реальні логічні ситуаційні висловлювання, що є застосовними у щоденному та 

професійному спілкуванні. 

Для зручності тлумачення ці моделі зафіксовано в символах, як от: S, V, DO, 

IO, PO, Inf, Adph, CL, Pred, Com, Adv Adj, N, Pr, PrP, PA, PP, A, Ad, C, P,G, що 

відповідає підмету, присудку, прямому/непрямому додатку, прийменниковому 

додатку, інфінітиву, обставині, підрядному реченню, іменній частині присудка, 

доповненню прислівниковому означенню (обставинне слово), іменнику, займеннику, 

дієприкметнику теперішнього/минулого часу, прикметнику, прислівнику, сполуч-

нику, прийменнику, герундію ВІДПОВІДНО. 

У випадку інваріантів комунікативних моделей - це є незмінні типи словоспо-

лучення, речення (просте, поширене), за якими укладаються реальні ситуаційні логіч-

ні висловлювання, які вживаються у повсякденному та професійному спілкуванні. 

S +Vb + DO (1); S +Vb + (not) to + Inf, etc. (2); S + Vb + N or Pr +(not)to +Inf, 

etc. (3); S + Vb + N or Pr + (to be) + Com (4); S + Vb + N or Pr +Inf, etc. (5); S + Vb + N 

or Pr +P (6); S +Vb + О + А (7); S +Vb +O +N (8); S +Vb +O +PP (9); S + Vb + О +Ad or 

Adph , etc. (10); S + Vb + that Cl (11); S + Vb + N or Pr + that Cl (12); S + Vb + C + to + 

Inf, etc. (13); S +Vb +N or Pr + C + to + Inf, etc. (14); S + Vb +C + Cl (15); S + Vb + N or 

Pr + C + Cl (16); S +Vb + G, etc. (17); S + Vb + DO + P + PO (18); S + Vb + InO + DO 

(19); S +Vb + (for) + Com of Distance, Time, Price , etc. (20); S +Vb alone (21); S + Vb 

+Pred (22); S +Vb + Adv Adj (23); S + Vb + P + PO (24); S + Vb + to + Inf (25). Далі 

подаємо приклади ІКМ, які вилучено з оригінальних довідкових джерел [11]: We had 

already had breakfast; They always do that (1); I have promised to help them; He agreed to 
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pay for it (2); He likes his wife to dress well; They have never known him to behave so 

badly (3); They believed him (to be) innocent; Do you consider her (to be) honest? (4); I 

made him do it; Did anyone notice thief leave the house? (5); I heard him giving orders; We 

watched the train leaving the station (6); They set the prisoners free ; The cold weather 

turned the leaves red (7); They elected him king; They chose Mr.Smith chairman (8); Have 

you ever heard Italian spoken?; His actions made him respected (9); He took the medicine 

in order to get well; They led me to believe that there was no danger (10); I hope (that) you 

will come; He explained that nothing could be done (11); I told the man (that) he was 

mistaken (12); I do not know what to do (13); The patterns show you how to make 

sentences (14); I do not care what you think (15); They asked us when we should be back; 

Please advise me whether these seeds should be sown now (16);; I hate refusing (to refuse) 

every time; Your work needs correcting (to be corrected) He enjoys playing tennis (17); 

They told the news to everybody they met; Please get me two tickets for me; What 

prevented you from coming? (18); Have they paid you money?; She ordered herself a new 

dress; That will save me a great deal of trouble (19); They had come a long way (20); We 

waited (for) two hours (20); Birds fly; The moon rose (21); The weather has become 

warmer; What price is that article?; The fruit is far from ripe; My aim was to help her; It is 

easy to do that (22); He will come as soon as he is ready; The sun rises in the east (23); He 

called on me; He succeeded in solving the problem (24); I am waiting to hear your opinion; 

How do you come to know that?; The gold old days have gone never to return; They 

seemed not to notice it (25). 

Поданий вище перелік ІКМ доцільно використовувати на підготовчому 

етапі формування комунікативної лексичної компетенції у студентів [12]. 

Кожна ІКМ має своє ядро - S +Vb, яке є її основою, та різні елементи свого 

наповнення. Важливою характеристикою ІКМ є означене лінійне поєднання її 

складових частин. ІКМ необхідно розглядати і у граматичному, і у лексичному 

аспектах, тобто особливостей їх структури та лексичного наповнення, що були 

частково відтворені у наведених вище прикладах. 

ІКМ необхідно детально розглядати в навчальній аудиторії: вирізняти їх 

елементи на граматичному та лексичному рівнях, порівнювати та співставляти. Напр., 

ІІКМ 1 та 17; 2 та 25; З та 10; 4 та 11 і ін. Цікавими є приклади з пасивними 

конструкціями у ІКМ 3-8; 10-12, 19. Наприклад, Не was warned not to be late (3); Is she 

considered (to) be honest? (4); He was made to do it (5);He was heard giving orders (6);The 

door was printed green (7); Newton was made President of the Royal Society (8); I was 

shown to the door (by Mr.S) (10); It was seen that the plan was useless (11); Has he been 

warned that the plan would work (12); форми займенників у ІКМ 3-10. Наприклад, Your 

teacher expect you to work hard (3); We proved him (to be) wrong,(4); We saw them go 

out; вживання різних сполучників у ІКМ 14-16, як –от: how, which, whether (if), when, 

what, why, where, who, whose. У ІКМ 17 можлива заміна герундія інфінітивом, і навіть 

зміна значення (з дієсловами keep on, go on, give up, наприклад, He keeps on coming 

here). Вживання/невживання прийменника (ІКМ 20), а приклади з ІКМ 21 варто 

запам'ятати. ІКМ 22 з можливими модифікаціями предикатива є особливо 

пізнавальна; ІКМ 23 вказує на обставинне слово, наприклад, Stand up!; We did not go 

anywhere. ІКМ 24 дає уяву про прийменниковий додаток, що може відтворюватись N, 

Pr, G, Ph, C1; ІКМ 25 демонструє вживання неперехідних дієслів, які у своїх 

семантичних модифікаціях з О та Inf можуть вживатися з часткою to + Inf. Ці 
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інфінітиви поділено (Inf of purpose чи aim або result чи outcome та ін). А ІКМ з 

лексичними та граматичними інтенсифікаторами є просто обов'язковими в переліку 

навчального матеріалу, наприклад: Не does help me. She did help me. Do help him. It 

was he who did; He was well ahead; It was the sleepiest of the sleepy days! (J Galsworthy); 

He was confronted with the difficulty of difficulties (Swinnerton); the softness of hair; an 

air of importance. 3азвичай, ІКМ 1-19 демонструють уживання перехідних дієслів, а 

ІКМ 20-25 - неперехідних дієслів. 

Далі розглянемо різні стадії пояснення ІКМ. Перша стадія -тлумачення 

"робочої" моделі ІКМ. Викладач пояснює та наводить приклади відповідно до норм 

сучасної англійської мови. Друга –демонстрування "застосовної" моделі, за якою 

опрацьовуються приклади, які взято з оригінальних джерел, тобто аналізуються 

елементи наповнення ІКМ лексикою різних жанрів та стилів живої англійської мови. 

Третя стадія - відтворення "рефлексійної" моделі: аналіз та перевірка прикладів, які 

студенти можуть укласти та подати відповідно до ІКМ після вивчення та 

проходження певного лексико-граматичного тренінгу. Всі три стадії вивчення є 

важливими на певних етапах навчання, але не є взаємовиключними і кожна з них має 

свої переваги для навчального процесу у конкретних навчальних групах. Звичайно, 

найпродуктивнішою є третя стадія, коли відтворюється ІКМ студентами. Отже, 

нагромаджений фактичний матеріал з першоджерел і викладачем, і студентом 

(виконання окремих видів СРС, які мають  науково-дослідницький характер) може 

систематизуватись та узагальнюватись завдяки ІКМ та сприяти ефективному 

засвоєнню навчального матеріалу. Важливою є творча робота студента над мовним 

матеріалом, його мотивація у вивченні мови, оскільки індивідуальне відтворення та 

засвоєння ІКМ показує готовність студента до використання іноземної мови  для 

професійного спілкування в його подальшій діяльності. 

На завершення зазначимо, що вивчення інваріантів комунікативних моделей 

дає можливість інтенсифікувати навчальний процес викладання іноземної мови, бо 

вони є ефективними у засвоєнні нового і повторенні вивченого. Дилему "вибирати" 

чи "не вибирати" студент повинен розв'язати на користь "не вибирати". Тобто, 

знаючи ІКМ, засвоївши усі їх лексико-синтаксичні характеристики, студент чітко 

окреслює для себе мовні обставини, за яких можна їх уживати, що є виявом 

усвідомленого вмотивованого вивчення іноземної мови. Ця когнітивно-прагматична 

методика індивідуалізує результати вивчення студентом навчального матеріалу і 

нагромаджує відповідно індивідуальний досвід його засвоєння, спонукає до розробки 

викладачем та виконанням студентом творчих завдань для СРС, які є невід'ємною 

частиною набуття сучасної освіти у ВНЗ.  

Перспективи подальших досліджень. Ця означена тема має перспективи 

подальших наукових досліджень у лінгво-методичних працях. 
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Вступ. З входженням нашої країни до Болонської освітньої системи 

зростатиме у навчальному процесі питома вага самостійної роботи, а з нею і роль 

консультацій. До суті консультації можна підходити по-різному. Це одночасно форма 

і складова частина навчального процесу. Але це і ланка керованості навчальним 

процесом. У цьому полягає специфіка консультації. Слово consultatio в латинській 

мові має багато значень. Нам підходять значення «пояснення», «роз’яснення», 

«порада». Розрізняємо багато видів консультацій: групову, індивідуальну, 

міжгрупову, поточну, передекзаменаційну. До консультацій причетні не лише 

викладачі як виконавці, але кафедри та деканати. Кафедри затверджують графіки 

консультацій, деканати контролюють проведення консультацій. Спроби деканатів 

відводити певні дні для проведення консультацій не мали успіху. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про консультацію наявні 

висловлювання в методичній літературі, але майже нема спеціальних робіт. Можемо 

назвати хіба-що статтю С.П. Гулкевич. Стаття називається «Консультація як 

актуальна форма навчання». В статті, зокрема, висвітлена роль консультації в 

навчальному процесі. 

Виклад основного матеріалу. Ми зупинимось у статті на висвітленні 

питання керованості, під чим розуміємо свідоме, цілеспрямоване використання 

прийомів та засобів впливу для досягнення поставлених завдань: навчити студентів 

добувати інформацію з чужомовних джерел та вести бесіду на опрацьовані розмовні 

теми фахового спрямування. Проте в жодну з попередніх типових програм не була 

закладена така важлива мета як навчити студента самостійно вчитись. А це серцевина 

керованості. Правда, київський вчитель математики Кушнір добивається цього в 

учнів. На його думку, вміння самостійно працювати над матеріалом і засвоювати 

його важливіше, шіж глибина знань. Вважаємо, що консультації мають якоюсь мірою 

допомогти самостійно вчитись. Для цього потрібні три речі: дидактичне 

забезпечення, комп’ютеризація навчального процесу і продумана керованість. Це ті 

три кити, на яких має грунтуватись сучасна методика викладання іноземних мов. 

Керованість належить до характеристик Європейського Мовного Портфеля. 

Навчальний процес із самого початку був керованим. У числі засобів 

керованості виступала консультація. Завдання консультації - домогтися виконання 

вимог програми в міру можливості в повному обсязі, якщо цього не можна досягти на 

заняттях. Тут роль консультації зростає і консультація виконує функцію інструмента 

керованості. Крім того, консультація в такому випадку перебирає на себе підсумкову 

функцію. Мінімальне завдання консультації - заповнити прогалини з пропущених чи 

погано засвоєних тем. Це можуть бути прогалини з граматики чи перекладу.  Деякі 

студенти, особливо які байдуже ставляться до вивчення іноземних мов, на 

превеликий жаль, не вміють користуватися словником, хоча мали цьому навчитися 

ще в середній школі. Приміром з’являється в реченні партиціп ausgeführt. Студент 

зразу шукає цю форму в словнику. Та не всі форми партиціпів, утворені від слабких 

дієслів, фіксуються в словнику. Лише ті партиціпи, які перейшли в прикметники, 

наприклад  ausgesucht, ausgezeichnet та інші, подаються в словнику. Студенту треба 

пояснити, що у випадку відсутності значення в словнику, партиціп необхідно 

перетворити на інфінітив і тоді шукати значення у словнику. І це ще не все. Партиціп 

ausgeführt здебільшого виступає в складній формі активу та пасиву, а також в 

партиціпіальному (дієприслівниковому) звороті. Крім того, дієслово ausführen 
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багатозначне. Основні значення виконувати і вивозити. Викладач має дати вичерпне 

пояснення на занятті або на консультації. Як бачимо, консультація може також 

виступати однією з форм реалізації керованості навчальним процесом. Принагідно 

варто зауважити, що за різних підходів до навчального процесу форма консультації 

також різна. Вдумлеве проведення консультації дає можливість внести корективи в 

подачу тієї чи іншої граматичної та лексичної теми, а у  підсумку навіть внести зміни 

у планування навчального матеріалу. За індивідуального підходу роль консультації 

зростає. Велику допомогу в консультуванні може надати комп’ютер, особливо коли 

викладач вивчає типові помилки студентів і систематично працює над їх подоланням. 

Багаторічний досвід роботи у виші підказує, що проведення консультації – це 

майстерність. Викладач повинен розуміти студента, врахувати його настрій. Студент 

живе не лише навчанням, він відвідує тренування, бере участь в різних студентських 

заходах. На часі необхідність узагальнення досвіду проведення консультацій 

викладачами кафедри. Для цього особливих зусиль не потрібно. 

Особливо виразно виявляється керованість у консультаціях під час 

підготовки студентів до конкурсу на краще володіння іноземною мовою та до 

конференції на іноземних мовах. Якщо підготовка до конкурсу може охоплювати 

багато студентів і відбуватись якоюсь мірою на заняттях, то підготовка доповіді – це 

індивідуальна форма роботи після занять. Коли доповідь готова, то її можна 

заслухати у групі. Це дозволяє призвичаїтись до настрою конференції, в якій зазвичай 

бере участь багато учасників різних груп. 

А тепер згадаємо, як відбувалися консультації за різних підходів до 

вивчення іноземних мов за останні п’ятдесят років. Приміром у п’ятдесятих роках 

минулого століття була наявна спеціалізація. Наприклад, у медичних інститутах 

вивчались тексти на медичні теми. Також було так зване домашнє читання. Це 

перевірка самостійної роботи студентів. Тут викладач міг виявити свій хист 

консультанта, бо студенти в той час були більш свідомі, ніж тепер. Початок 60-х 

років ознаменувався посиленою увагою до розмовних тем. Але в підручниках їх не 

було. Доводилось брати їх з розмовників, або складати самим. Також студенти читали 

багато сторінок легкої художньої літератури, яка в ті роки масово видавалась. На 

консультаціях основна увага зверталась на правильну побудову речень та на 

правильні форми дієслів. Із відходом М. Хрущова з найвищої державної посади 

відбулися різкі зміни у навчальному процесі. У 1966 році вийшов інструктивний лист 

вищої середньої спеціальної освіти Союзу, на підставі якого на 3 курсі 

запроваджувався факультатив. Для роботи зі слабкими студентами відводилося в 

деяких вишах до 100 годин, а із сильними – до 140. У сильних групах студенти 

перекладали тексти на замовлення профільних кафедр. Заняття відбувалися у вигляді 

консультацій. Що стосується керованості навчального процесу, то вона виявилася в 

редагуванні перекладів викладачами іноземних мов. У 70-х роках  курс іноземних 

мов проходив під знаком програмованого навчання. Намагання дозувати подачу 

інформації студентам мало свої позитивні наслідки. Керованість у цьому проміжку 

часу має на меті поєднати традиційне викладання іноземних мов з використанням 

ТЗН, ЕОМ та підкріпити його видами читання спеціальної літератури, як бачимо, 

консультації урізноманітнюються, а керованість навчальним процесом ускладнюється. 

Кінець 70-х років минулого століття висуває більш високі вимоги до таких видів 

робіт як аудіювання та реферування.  



 135 

Висновки. Отже, навчальний процес завдяки цьому значною мірою 

збагатився, а керованість, в свою чергу, ускладнилася. Згадані види робіт стали у 

пригоді у 80-х роках, бо саме на цей період припадає зацікавлення в державному 

масштабі проведенням республіканських олімпіад з іноземних мов. Олімпіади 

складалися з конкурсу і конференції. На конкурсі аудіювання і реферування були 

обов’язкоми видами робіт, тому кафедри були зобов’язані перебудувати навчальний 

процес. Відповідно до того більше уваги приділялось науковій роботі студентів. 

Зросла роль консультацій. Здобуття Україною незалежності відбулося під знаком 

збереження попередніх напрацювань в багатьох напрямах методики викладання і 

звернення уваги на використання в навчальному процесі комп’ютерів. Перехід на 

модульну систему навчання змушує по-новому підходити до всіх аспектів 

навчального процесу, зокрема до керованості ним. Керованість навчальним процесом 

за допомогою консультації має бути запорукою прогнозованих знань студентів з 

іноземних мов. 
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Розглянуто тестовий контроль як одна з найбільш ефективних форм керування 

навчальним процесом на сучасному етапі розвитку методики навчання іноземних мов. 

Метою будь-якого тесту з іноземної мови є одержання інформації про знання і вміння, а 

також про процес навчання загалом. 
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Вступ. Важливим складником процесу державотворення в Україні на 

сучасному етапі розвитку є суттєві перетворення в системі освіти. Сьогодні дуже 

важливо не просто дати певні знання, а й підготувати спеціаліста, кваліфікація якого 

відповідала б світовим стандартам. У вищих навчальних закладах ведеться пошук 

механізмів реалізації цих завдань, використовуються вже відомі технології навчання, 

а також розробляються нові. Невід’ємною частиною цього процесу є керування 

динамічною системою навчання. 

Виклад основного матеріалу. Ефективному вивченню іноземної мови у 

вищому закладі освіти сприяє добре організована система контролю. 

Мета його як невід’ємного складника процесу навчання передбачає не лише 

власне контролюючий, а й навчальний, виховний, освітній і такий, що розвиває, 

аспекти. Відповідно до програми з іноземної мови передбачено володіння студентом 

комунікативною компетенцією, основу якої становлять комунікативні вміння, 

сформовані на базі мовних, країнознавчих, лінгвокраїнознавчих та професійно 

орієнтованих знань та мовленнєвих навичок. 

У діагностиці мовних знань, умінь та навичок студентів особливе місце за 

лінгвометодичним статусом посідають нетрадиційні форми контролю, в тому числі 

оперативний тестовий контроль, який дозволяє активізацією аналітичного мислення й 

виробленням практичних навичок більш швидко й аргументовано вибрати варіант 

відповіді із серії запропонованих,  вчасно перевірити якість окремих чи комплексних 

мовних знань, зреалізувати диференційований та індивідуальний підходи до 

навчально-пізнавальної діяльності, поліпшити динаміку засвоєння навчального 

матеріалу, забезпечити зворотний зв'язок, розвинути відповідальність, самостійність, 

самоконтроль і самокорекцію як обов'язкові якості мисленнєво-мовленнєвої 

діяльності майбутнього спеціаліста[3]. 

На сучасному етапі розвитку методики навчання іноземних мов тестовий 

контроль вважається однією з найбільш ефективних форм керування навчальним 

процесом. Він забезпечує дотримання об'єктивності, надійності, систематичності 

одержаних даних про якість навчання, а також забезпечує зворотний зв'язок між 

викладачем та студентом і дає можливість успішно керувати процесом навчання та 

вносити в нього необхідні корективи. 

 Різноманітність функцій контролю зумовлює існування різних його видів: 

- початковий контроль, що має на меті виявити справжній рівень знань, 

вмінь та навичок студента; 

- поточний контроль, що реалізує всі функції зворотного зв'язку, а саме: 

методичну оцінку та коригування навчальної діяльності викладача та оцінку і 

коригування навчально-мовної діяльності студентів; 

- підсумковий контроль визначення та оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів за певний час (за весь курс чи за його частину). 

Поєднання  зазначених видів контролю (початкового, поточного та 

підсумкового) може мати назву формативного контролю, який має прогностичні та 

дескриптивні функції, вказує чому? що? коли? і як? необхідно робити викладачеві, 

щоб правильно організувати процес навчання. 

Одним з найефективніших засобів контролю в навчанні іноземних мов 

вважається тестовий контроль. Тестовий контроль – це перевірка рівня 
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сформованості іншомовних навичок і вмінь за допомогою підготовленого, відповідно 

до певних вимог комплексу тестових завдань, які є однаковими для всіх. процедура їх 

виконання стандартизована, система оцінювання об'єктивна. Вони пройшли 

попереднє випробування з метою визначення показників  якості[1]. На цьому етапі 

підбиваються підсумки, робляться висновки про зміни, що відбулися в навчальному 

процесі, про ефективність засвоєння знань учнями та приймаються рішення про 

внесення змін, де є відхилення від визначених стандартів. 

Тобто в управлінні формуванням якостей навчання контрольно-коригуюча 

частина - одна з ключових, оскільки поєднує зусилля студента і викладача для 

одержання запланованого результату. І ця частина повинна бути досконалою, 

об'єктивною, досягати рівня світових стандартів. Означеним вимогам і відповідає 

стандартизований тестовий контроль, що його використовують у всьому світі. 

Цьому значною мірою, як показує практика, сприяє проведення на початку 

навчання вступного (або визначального) тестування з метою, по-перше, встановлення 

стартового рівня знань, умінь та навичок кожного студента (слухача). По-друге, 

знаючи рівень стартових можливостей студента (слухача), а в подальшому його 

підготовку на тому чи іншому етапі навчання, враховуючи мету й завдання навчання, 

викладач має змогу більш точно визначитись у стратегічних і тактичних прийомах 

щодо підбору дидактичного матеріалу для кожної з різнорівневих груп, для 

індивідуальної роботи зі студентом. За результатами планується корективний курс за 

умови паралельного комплектування груп на диференційній підставі (різнорівневі 

групи). 

На першому етані (вступний тест) тестування має таку мету: 1)перевірити 

знання, уміння й навички з рецептивної граматики; 2)перевірити навички розуміння 

прочитаного тексту (ознайомлювальне та навчальне читання); 3) визначення 

активного й пасивного словника студента І курсу у межах тематики середньої школи. 

Таким чином, об'єктом тестування є безпосередньо мовна діяльність тих, хто 

навчається, в усіх її формах і на всіх етапах вивчення іноземної мови. 

Форми перевірки комунікативних навичок у різних видах мовленнєвої 

діяльності зумовлюються характером діяльності. Під час перевірки рецептивних 

комунікативних навичок і умінь (читання, аудіювання) перевага, безперечно, 

надається тесту [2]. Продуктивні комунікативні уміння (говоріння, письмо) 

перевіряються також за допомогою тестів з вільно конструйованою відповіддю. 

Метою будь-якого тесту з іноземної мови є одержання інформації про 

знання і вміння студента, а також про процес навчання в загалом. Мета тесту може 

уточнюватися залежно від того, який вид контролю з його допомогою реалізується. 

Що стосується підсумкового тесту з іноземної мови, то він має складатися з чотирьох 

основних розділів: аудіювання, говоріння, читання та письма, послідовність яких 

може бути різною. 

Тестові завдання розробляють як для поточного (на кожному практичному 

занятті), проміжного (після опанування окремих тем), так і рубіжного контролю (в 

кінці семестру).  Крім того, вони широко використовуються для самоконтролю у 

процесі самостійної роботи студентів. 

На кафедрі підготовлені тести для перевірки вмінь читання з розумінням 

основного оригінального іншомовного змісту тексту (з повним розумінням), тестові 
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завдання для перевірки умінь читання з вибірковим вилученням необхідної 

інформації (відповідно до професійно орієнтованої тематики), тестові завдання для 

перевірки вмінь діалогічного/ монологічного мовлення, а також тестові завдання для 

перевірки вмінь аудіювання і письма.  

Висновки. Контрольні й навчальні тестові завдання не повинні змінювати 

методику навчання, а, навпаки, мають доповнювати її. Часте використання тестового 

навчання може призвести до обмеження можливості його ефективного використання 

у вивченні іноземної мови.  
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 

УДК 796  

Баховський І.  І. ,  Хитрий Л.  К.  ©  

ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ РІЗНОГО ОБСЯГУ НА 
РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЇ  

Розкривається механізм взаємного впливу основних компонентів структури рухових 

здібностей, а також психічних і особистісних властивостей людини. 

Ключові слова: навантаження, психічні та особистісні властивості людини. 

Bahovsky I.I. ,  Hutruy L.K.  

INFLUENCE OF LOADING OF DIFFERENT VOLUME ON 
DEVELOPMENT OF COORDINATION 

In this article is revealed a mutual influence mechanism of basic components of efferent 

capacities structure and psychological and personal characteristics of a man. 

Key words: loading, psychological and personal characteristics of a man. 

Вступ. Будь-яка спортивна діяльність вимагає  певної структури здібностей, 

що являють собою сукупність рухових, психічних і особистісниих властивостей 

людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел 

показав, що основними компонентами структури рухових здібностей у гімнастиці є 

координация, сила і гнучкість [1−4]. 

Удосконалення процесу рацінального навчання неможливо без розкриття 

механізмів взаємного впливу основних компонентів структури рухових здібностей. 

Виклад основного матеріалу. Ми зробили спробу виявити специфіку 

взаємозв'язку координаційних здібностей із силовим дозованим навантаженням 

динамічного характеру і статичних зусиль. 

Вирішували поставлене завдання за допомогою спеціально організованого 

лабораторного експерименту, в якому взяли участь 24 студенти-чоловіки ЛКА. Були 

створені дві групи зі студентів першого і другого курсів. 
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Проведений нами консультативним методом аналіз підтвердив показники з 

літературних джерел. Дослідження кореляційних залежностей між результатами і 

рівнем розвитку їхніх рухових здібностей показало, що найбільш тісний зв'язок з 

результатом у  техніці виконання вправ мають координація рухів (r =0,687) і сила              

(r-=0,655). 

Експеримент передбачав оцінку координаційних здібностей безпосередньо 

після дозованого навантаження силового характеру різного режиму і  рівня. 

Силове навантаження задавалося за допомогою кистьового  динамометра і 

дозувалося на  основі  тесту на максимум (МТ). Як дозовані  режими навантаження, 

що задається, використовувалися МТ: 80, 60, 40 і 20%. 

Характер динамічної роботи  полягав  у ритмічному  стискуванні еспандера 

у темпі 45 раз у хвилину. Темп задавався метрономом. Характер статичних зусиль − у  

здатності утримувати задане навантаження максимальний час з діапазоном помилок 

не більше ±50 . Координація  рухів оцінювалася за точністю  і швидкістю обведення 

олівцем спеціально  розробленої геометричної  фігури до і після силового 

навантаження. Фігура складалася з окружності і вписаного в неї рівностороннього 

трикутника.  Діаметр окружності − 6,5см, периметр трикутника − 16,8 см, довжина 

обведення  фігури − 36,5см.  Під час обведення фігури передбачався  рух кисті за 

периметром трикутника проти  годинникової  стрілки без відриву руки. 

Іспити  починалися  після  п’яти  попередніх  спроб.    Відхилення від  

осьової  лінії по  перпендикуляру в 1 мм оцінювалося одним штрафним балом; у 2 мм 

− двома балами і т.д. Крім   вертикального відхилення, визначалася горизонтальна 

розбіжність між лінією фігури і  лінією обведения. Було прийнято, що розбіжність 

лінії по горизонталі в 5 мм  відповідає одному штрафному балу; у 10 мм − двом балам 

і  т.д.  Під час оцінки координації руху за точністю обведения фігури помилки по 

горизонталі і вертикалі сумувалися і множилися на час виконання завдання. 

Матеріали дослідження опрацьовувалися методом математичної  статистики  

з використанням графічного аналізу нормованих відносних  коефіцієнтів у діапазоні  

0  К  1 (В. А. Вулкин). Внаслідок проведеного експерименту можна зробити такі  

висновки: 

1. Характер динамічної роботи і статичних зусиль близький до основного 

рівняння м'язової динаміки А. В.Хілла, де найбільший обсяг роботи досягається в 

діапазоні  30−40% від МТ. 

 2. У міру збільшення кількості  динамічної  роботи кількість помилок у 

координації рухів зменшується.  У студентів першого курсу  після  впливу  всіх 

досліджуваних режимів динамічного  навантаження  спостерігається достовірне 

поліпшення показників координації. В другій досліджуваній  віковій групі результати  

вірогідно не змінилися. Однак тенденція до поліпшення координациї у зв'язку із  

збільшенням  кількості  роботи  виявляеться дуже помітно . 

3. Після впливу статичних навантажень спостерігається  зворотна  

залежність. Однак тут є низка особливостей.  У першій групі  полпшення координації 

(хоча і не вірогідно)  спостерігаеться  після навантаження 80% МТ  і  після 

максимального навантаження.  Після навантаження 20 і 40% МТ − достовірне 

погіршення показників координації порівняно з результатами до навантаження. Те ж 

саме спостерігається  і у  віковій групі  9-10  років. Таким  чином, на основі аналізу 
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отриманих результатів можна  зробити висновок, що краща координація виявляється 

при динамічному режимі роботи в діапазоні 20−40% МТ і при статичних зусиллях у 

діапазоні від  80% МТ до максимального навантаження. Висновки. Отже, ці режими  

можна  вважати найбільш  прийнятними у цільовому вихованні координації  у  

студентів. 
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ШЛЯХИ КОМПЕНСАЦІЇ ДЕФІЦИТУ РУХОВОЇ 
АКТИВНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК ЛКА 

На основі експериментальних досліджень підтверджено, що орієнтація студентів на 

активізацію їх рухового режиму виявилась ефективного у вихованні стійкого інтересу до 

фізичної культури, підвищення активності і свідомості у використанні її засобів 

протягом усього життя. 

Ключові слова: експериментальні дослідження, фізична культура. 

Blaschak I.  M.,  Slupska L.  I. ,  Estremska T. M. 

WAYS OF INDEMNIFICATION OF DEFICIT OF MOTIVE 
ACTIVITY INCREASE OF PHYSIKAL PREPAREDNESS 

OF STUDENTS 

On the basis of experimental researches it has been discovered that students’  the orientation 

on activating their movement regime turned out to be efficient in developing stable interest to 

physical culture, increase of activity and its conscious use thoughout the life. 

Key words: experimental researches, physical culture 

Вступ. Зміцнення здоров’я та підвищення рівня фізичної підготовленості – 

важливі умови забезпечення всебічного та гармонійного розвитку особистості, 

збереження працездатності в навчальному процесі студентської молоді. Значення цих 
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факторів постійно зростає у зв’язку із підвищенням вимог до процесу навчання, 

збільшенням навантаження на розумову та емоційну сфери. 

Деякою мірою це знайшло відображення в державних тестах і нормативах 

фізичної підготовленості населення України, основною метою яких є систематичне 

використання фізичних вправ протягом усього життя, розширення рухового 

потенціалу молоді та забезпечення здоров’я.  

Здоровий спосіб життя сприяє відновленню, підтримуванню та розвитку 

резервних можливостей організму, в якому обов’язковою складовою частиною є 

рухова активність. 

Раніше (2004 р.) наведені нами дослідження дозволили виявити недостатню 

рухову активність у більшості студенток вузу. Вони обмежено використовували 

оздоровні заходи протягом дня, мали  занижену рухову активність і на заняттях з 

фізичного виховання. 

Важливою є проблема збільшення кількості обов’язкових занять, оскільки 

практичні заняття в обсязі 2 год. на тиждень не дають можливості підвищити рівень 

фізичної підготовленості студентів та поліпшити стан їх здоров’я. Тому наша увага 

була звернена на пошук резервів підвищення рухової активності як на навчальних 

заняттях з фізичного виховання, так і під час проведення оздоровних заходів. 

Робота виконана згідно із зведеним планом науково-дослідної роботи на 

2006-2010рр. Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту за 

темою 3.1 «Удосконалення системи фізичного виховання у навчальних закладах». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень і публікацій 

останніх років свідчить, що фізична культура в сучасних умовах виступає як один із 

важливих компонентів формування культури особистості. Важливим фактором 

підвищення ефективності фізичного виховання студентів, яке дозволить формувати в 

них стійкий інтерес і свідому потребу у здоровому способі життя [6]. 

Важливою є проблема мотивації до занять з метою фізичного 

самовдосконалення студентів, яка  сьогодні  значною мірою недостатньо розроблена, 

тому шляхи формування потреби до активної рухової діяльності - першорядне 

завдання. Студенти повинні випробувати себе в різних видах програми фізичного 

виховання, визначити свої природні здібності в руховій діяльності, сформувати 

пріоритети для використання засобів фізичної культури в подальшому життя [4, 6]. 

Аналіз робіт низки авторів [1, 2, 3] показує, що реальні потреби сучасного 

суспільства не можуть бути задоволені існуючими освітніми системами для молоді, 

як кількісно (за питомою вагою фізичного виховання серед інших дисциплін), так і 

якісно. 

Звертаючи увагу на істотні недоліки в галузі фізичного виховання студентів, 

фахівці пропонують різноманітні варіанти їх усунення, зокрема, упровадження в 

навчальний процес ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-оздоровної 

діяльності. [2, 3]. 

Дослідження багатьох авторів [1, 3, 4, 5] показують на зниження рівня 

рухової активності, фізичної підготовленості, погіршення стану здоров’я студентів 

саме під час навчання у вищому закладі освіти. 
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У цьому контексті надзвичайної важливості набуває необхідність 

збільшення кількості обов’язкових занять і виховання звички самостійно займатись 

фізичними вправами в межах формування позитивних мотивів до рухової активності. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є пошук резервів 

підвищення рухової активності студенток ЛКА. 

Основними завданнями роботи є: 

- визначити середньодобовий обсяг рухової активності студенток  протягом 

навчального року; 

- дослідити динаміку фізичної підготовленості студенток в період 

експерименту; 

- експериментально обґрунтувати методику підвищення рівня фізичної 

працездатності студенток. 

Виклад основного матеріалу. Ми проаналізували систему заходів в обсязі 

9-12 год. тижневого навантаження, спрямованих на компенсацію дефіциту рухової 

активності студенток основної медичної групи, з яких 30 займалися фізичним 

вихованням на 1-2 курсах в обсязі 4 год. на тиждень, та 16 студенток 3 курсу, які 

займалися 2 год. на тиждень.  Система заходів, охоплювала: а) ранкову гігієнічну 

гімнастику 20-30 хв.; прогулянки на свіжому повітрі 20-30 хв., а у вихідний день - до 

2-х год. із швидкістю пересування 5-6 км за годину; б) інтенсифікацію навчальних 

занять з фізичного виховання з використанням природних локомоцій та рухів (біг, 

стрибки, стрибкові вправи, ігри та ігрові вправи, естафети), які забезпечують активне 

залучення студенток до рухової діяльності з необхідним емоційним фоном.  

Для контролю та порівняння вивчалась рухова активність 52-х студенток 

(32 з 1-2 курсів, 20 з 3 курсу), які мали однаковий з першими стан здоров’я, фізичну 

підготовленість та режим навчання, але руховий режим яких був типовий для 

більшості студентів. 

В табл. 1 поданий загальний обсяг рухової активності студенток, який 

відображає середні показники низки вимірів у відповідних місяцях навчального року. 

Аналізуючи ці показники, можна зробити висновок, що в основних групах 1-2 курсів 

рівень середньодобового обсягу трудової активності протягом року  відносно стійкий 

і дорівнює 9,5 км за рік, а у студенток 3 курсу – 9,27 км. У порівняльних групах обсяг 

навантажень схильний до суттєвих коливань: середньодобова величина обсягу 

становить відповідно 6,2 км та 6,26 км, тобто 53-65% від обсягу рухової активності в 

основних групах (р<0,02). 

Ступінь компенсації дефіциту рухової активності під час навчальних занять 

та екзаменаційної сесії, щодо  літнього канікулярного періоду, який був прийнятий за 

100%, в основних групах 1-2 курсів становив -  84 та 79%, а в студенток 3 курсу – 83 

та 82,6%. Це характеризує достатньо високий ступінь компенсації дефіциту рухової 

активності. Режим рухової активності, під час сесії охоплював заходи тільки 

оздоровного характеру: ранкову гімнастику та дві трикілометрові прогулянки по 30 

хв. У роботі зі студентами основних груп нам вдалося змінити уявлення проте, що під 

час сесії немає часу для занять фізичними вправами. Цьому  певною мірою, сприяв 

накопичений студентами досвід систематичного використання необхідного обсягу 

рухової активності під час навчальних занять, який перетворився у невід’ємний  

складник режиму дня. 
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Таблиця 1 

Середньодобовий обсяг рухової активності (основних локомоцій) 
студенток на період навчального року (M±m) 

Періоди досліджень 

Основні групи Порівняльні групи 

1-2 

курси 
3 курс 

1-2 

курси 
3 курс 

Навчальні заняття 
15,3±0,28 

9,3 

14,6±0,28 

8,9 

9,6±0,65 

5,8 

7,9±0,53 

4,8 

Сесія 

зимова 
14,2±0,08 

8,67 

14,3±0,09 

8,73 

5,9±0,08 

3,6 

5,1±0,12 

3,12 

весняна 
14,6±0,06 

8,92 

14,8±0,11 

9,05 

6,7±0,07 

4,1 

5,3±0,14 

3,24 

Канікули 

зимові 
16,6±0,08 

10,16 

16,3±0,11 

9,94 

13,6±0,11 

8,3 

12,2±0,18 

7,45 

весняні 
18,2±0,09 

11,1 

17,6±0,12 

10,67 

16,3±0,11 

9,94 

14,5±0,16 

8,85 

 

Збільшення обсягу рухових дій під час літніх канікул на 11-21% в основних 

групах щодо, відношенню  порівняльних – доказ формування потреби в русі на основі 

компенсації рухової недостатності  протягом решти місяців навчального року. Разом 

з тим, помітні деякі розбіжності обсягу рухової активності  залежно від природних 

умов. 

Аналіз рухової активності  протягом тижня, щодо, середньодобового обсягу 

показав, що в основних групах під час занять  з фізичного виховання рівень рухової 

активності підвищується до 135-142%, а в порівняльних – лише до 109-110%. В 

наступні дні навчального тижня рухова активність у перших знижується до 73,2-

82,5%, а у других – до 96,5-97,8%. Не зважаючи  на значне зниження обсягу рухових 

вправ в основних групах, в абсолютних значеннях він перевищує обсяг рухової 

активності порівняльних груп на 1,5-2,0 км. 

Такі зміни свідчать про чітко виявлену тенденцію (в основних групах) до 

збереження стабільності рухової активності в тижневому циклі. У вихідний день у 

студенток основних груп рухова активність підвищується в середньому на 1,5 км 

(113%), а в порівняльних – знижується на 0,8 км (85%). Найбільш високі показники 

рухової активності зауважені під час занять лижною підготовкою. Необхідно 

зазначити, що є  суттєві розбіжності між групами щодо якісної рухової активності. 

Виявилося, що в основних групах 1-2 курсів під час навчальних занять обсяг бігу 

становив 17,3% (1,61 км), а в порівняльних – 7,4% (0,43 км) від загального обсягу їх 

рухової активності. Якщо для всіх студенток основної групи біг в обсязі 0,6-0,7 км 



 145 

був обов’язковим складником ранкової гімнастики, то в порівняльних групах він 

використовувався тільки на навчальних заняттях з фізичного виховання. 

У канікулярний період приблизно 72% бігу припадає на ігрову діяльність. 

Це необхідно враховувати під час організації оздоровної та самостійної роботи зі 

студентами. 

Аналіз співвідношення обсягу самостійної рухової активності студенток з 

обсягом локомоцій протягом дня показав, що в основних групах в дні навчальних 

занять обсяг першої становить 31,7- 45,8% (2,33-4,22 км), а у вихідний день – 60,5-

72,3% (6,4-7,5 км); в порівняльних групах він дорівнює 5,3-8,7% (0,3-0,42 км) та 15,9-

16,4% (0,79-0,67 км). Практично відсутні оздоровні заходи у студенток порівняльних 

груп в період екзаменаційної сесії, що не може сприяти їх оптимальному 

психофізіологічному стану та забезпеченню працездатності в умовах напруженої 

розумової діяльності. В основних групах обсяг рухової активності в цей період 

становив 60,2-61,7% (5,2-5,37 км). У канікулярний період обсяг самостійних 

оздоровних заходів в основних групах знижується до 30,3-33,0% (3,25 км), що можна 

пояснити зростанням загального обсягу пересувань. У порівняльних групах він 

відносно збільшується: 26,4-18,6% (2,68-1,79 км), на певно відображаючи 

компенсаторні зрушення, викликані дефіцитом руху  протягом навчального року. 

В табл. 2 наведені дані фізичної підготовленості студенток за період 

експерименту. 

Таблиця 2 

Динаміка фізичної підготовленості студенток під час експерименту 
(M±m) 

Види випробувань Курс 
Показники основних груп 

Показники порівняльних 

груп 

вихідні підсумкові вихідні підсумкові 

Біг100м, сек. 

І 18,4±0,12 16,3±0,18 18,2±0,12 17,4±0,20 

2 17,9±0,11 15,9±0,11 17,8±0,17 17,5±0,18 

3 18,1±0,15 16,9±0,28 18,1±0,18 18,5±0,18 

Біг 1000 м, хв. сек. 

І 2.15,6±1,55 1.51,7±1,47 2.15,1±1,40 2.04,7±1,47 

2 2.10,2±1,34 1.51,2±0,44 2.09,1±1,12 2.03,1±1,25 

3 2.13,7±2,22 1.56,3±1,23 2.14,9±3,08 2.22,2±2,70 

Стрибок у довжину 

з розбігу, см. 

І 299,0±3,70 362,1±5,81 292,3±4,30 324,9±6,35 

2 309,7±3,30 374,9±4,10 311,5±5,60 324,9±5,45 

3 311,4±3,37 348,5±7,00 314,1±3,70 289,6±3,93 

Згинання і 

розгинання рук в 

упорі лежачи на 

гімнастичній лавці, 

кількість разів 

І 3,2±0,44 10,2±0,66 3,4±0,35 4,5±0,44 

2 3,1±0,47 11,2±0,47 3,2±0,56 4,1±0,56 

3 2,3±0,54 8,2±0,62 2,2±0,39 1,1±0,23 

 

Дані табл. 2 показують, що в основних групах протягом навчального року 

відбулись суттєві зрушення. Так найбільш складний норматив  бігу на 100 м виконало 

66-71% студенток основних груп 1-2 курсів, а у порівняльних групах – тільки 18-
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23,5%; нормативи зі стрибків у довжину виконали, відповідно – перші на 56,2-94,5% і 

43,8-89%, а другі на 6,2-41,2% і 7,3-29,4%; в бігу на 500 м відповідно 71-100% і 11,8-

41,2%. У студенток 3 курсу основної групи теж спостерігалось поліпшення 

показників фізичної підготовленості, але менш виразно, ніж у студенток 1-2 курсів. У 

порівняльних групах на фоні гостро виявленої гіподинамії фізична підготовленість 

знизилась за усіма показниками. 

Отже, враховуючи наведене, доходимо висновку, що використаний в 

експерименті комплекс педагогічних та оздоровних заходів забезпечив стійку 

компенсацію гіподинамії (79-84% від необхідної), яка оцінюється, як задовільна для 

цього вікового контингенту студенток. Обсяг рухової активності на навчальних 

заняттях з фізичного виховання 36-48% від загального середньодобового оптимуму 

виявив чіткий тренувальний ефект і може розглядатися як один з орієнтирів 

компенсаторного значення занять в усуненні гіподинамії. У самостійних оздоровних 

заходах обсяг рухової активності студенток становить 32-46% від повсякденного в 

період навчальних занять, 60-72% - у вихідний день та 60-62% - в період 

екзаменаційної сесії. Реалізовані під час експерименту обсяг і режим рухової 

активності сприяли формуванню у студенток позитивної мотивації до активної 

рухової діяльності. Педагогічний контроль за організованою і самостійною руховою 

активністю забезпечив умови її компенсації і на цій основі можливість спрямованого 

впливу на здоров’я, фізичну працездатність та підготовленість студенток. Реалізація 

комплексу заходів в експерименті показала, що використання засобів фізичної 

культури в обсязі 9-12 год. на тиждень сприяє вихованню здорових і всебічно 

розвинутих студентів.  

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть 

спрямовані на удосконалення індивідуальної системи засобів і прийомів підвищення 

та відновлення працездатності студентів. 
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ФІТНЕС – НОВИЙ СУЧАСНИЙ НАПРЯМ У СИСТЕМІ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Подано теоретичне і практичне обґрунтування фітнесу, як нового ефективного засобу 

фізичного виховання, яке б відповідало сучасним запитам студентської молоді. 

Ключові слова: фітнес, студентська молодь. 

Ivanochko V.  V.,  Dmytrenko L.  V.  

A FITNESS – NEW MODERN DIRECTION IN THE 
SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 

Were theoretical and practical justification of fitness, as the new effective means of physical 

education, which  current demands of student youth. 

Key words: fitness, student youth. 

Вступ. Серед проблем, висунутих на порядок денний розбудовою 

Української незалежної держави, особливе місце займає проблема зміцнення здоров’я 

молоді, збереження генофонду нації. На сучасному етапі розвитку суспільства дедалі 

гостро постає питання про залучення широких верств населення до занять фізичною 

культурою. Адже здорове населення характеризує здорову державу.  

Сьогодні спостерігається значне погіршення здоров’я молоді, яка становить 

30% населення земної кулі. Захворювання на ішемічну хворобу серця зросли на 50%, 

на гіпертонічну хворобу – на 40%, захворювання органів дихання – на 30%, діабет – 

на 20% [3,4]. 

Постановка завдання. Метою публікації є спроба визначити суть фітнесу, 

які є напрямки фітнесу і яка його дія на організм людини. 

Виклад основного матеріалу. З літературних джерел відомо, що фітнес – 

це новий сучасний напрям у системі фізичного виховання, який дуже швидко 

охоплює розвинуті країни світу. Це система засобів, що своїм змістом, методами, 

принципами виконання вправ забезпечує розвиток і вдосконалення здібностей 

людини. Від інших напрямів фітнес насамперед відрізняється оздоровчим характе-

ром, удосконаленням фізичних здібностей та покращенням психічного стану [2]. 

Фітнес – одна з найпопулярніших систем оздоровлення, яка дозволяє 

задовольнити сучасні потреби різних вікових груп і потреб населення.  

Головною метою фітнесу є забезпечення фізичного та психічного здоров’я. 

Виникнення цього напряму оздоровчої фізкультури зумовлене об’єктив-

ними умовами значного погіршення стану здоров’я населення внаслідок гіподинамії, 

як невід’ємної риси технічного прогресу. 
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Наведені приклади свідчать, що фітнес, як оздоровчий напрям фізичної 

культури набув найактуальнішого значення в сучасному суспільстві. 

Завдання, що вирішує фітнес, це зміцнення здоров’я, підвищення життєвого 

тонусу, зростання загальної та спеціальної працездатності, виховання фізичних 

якостей, формування постави та корекція вад статури, профілактика патологічних 

станів та профзахворювань, виховання естетичних навичок, психопрофілактика, 

психокорекція, набуття життєвої енергії, бадьорості, протидії та опору стресам. 

Головний напрям фітнесу – набуття здоров’я, придбання тренованого, 

гармонійно збудованого тіла. 

Серед набутих якостей у фітнесі домінують сила та гнучкість, з 

обов’язковим дотриманням оптимальної ваги. Це найголовніші риси “всебічного 

фітнесу”. Слабкі м’язи можуть призводити до травм, викликаючи больові почуття, а 

зайва вага робить людину малорухливою, недійовою навіть у вирішенні побутових 

питань. Врешті-решт людина втрачає й ті залишки фізичних якостей, що мала, все 

більше втрачаючи здоров’я й набуваючи різні хвороби. 

Будь-які тренування у фітнесі супроводжуються прагненням досягти 

емоційної стійкості. Так званий фізіологічний фітнес переслідує мету набуття 

здоров’я, життєвої енергії і продовження життя. 

Ознакою фітнесу є вправи аеробного характеру, тобто ті, що виконуються з 

максимальним використанням кисню. 

Аеробні вправи – це такий різновид фізичних рухів, які виконуються 

достатньо довго, при активному диханні, коли кров, накопичуючи кисень, віддає його 

тканинам і всі хімічні реакції здійснюються в присутності кисню. При цьому організм 

отримує необхідну для життєдіяльності або виконання фізичного навантаження 

енергію. Аеробні вправи стимулюють процеси життєдіяльності [6]. 

Аеробні вправи виконуються в режимі, коли частота серцевих скорочень 

досягає 120-170 уд/хв. 

Аеробні вправи стимулюють розвиток витривалості. Виконання вправ у 

режимі 120-140 уд/хв. Дає можливість гармонізувати діяльність серцево-судинної та 

дихальної систем.  

Всі фітнес-вправи залежно від поставленої мети, завдань та засобів, що 

використовуються, можна розподілити на п’ять напрямів або груп. 

Перший напрям утворюють різновиди вправ, що виховують витривалість: 

джокінг, ходьба, плавання,  велосипед, ритміка, аеробіка, спортивні танці, деякі види 

спортивних ігор (гандбол, баскетбол та ін.). 

Другий напрям утворюють вправи, що сприяють розвитку сили (ці вправи 

сприяють розвитку м’язів, їх обсягу, зростанню сили м’язів): бодібілдинг, плавання, 

веслування, аеробіка, деякі спортивні ігри, єдиноборства. 

Третій напрям утворюють вправи, що виховують швидкість: всі спортивні 

ігри з м’ячем, акробатичні стрибки, стрибки на батуті, елементи художньої 

гімнастики. 

Четверта група вправ – це вправи для розвитку координації (ця група сприяє 

розвитку високого ступеня точності рухів): всі різновиди гімнастики, аеробіка, 

плавання, синхронне плавання, танці, спортивні ігри, акробатика, батут, фрістайл. 
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П’ята група рухів сприяє вихованню гнучкості та рухливості (вправи цієї 

групи поліпшують еластичність м’язів, рухливість суглобів), до цієї групи можна 

віднести: всі види гімнастики, аеробіку, біг, ходьбу, танці, плавання, спортивні ігри, 

єдиноборства. 

Фактично фітнес-тренування уособлює в собі комбінацію вправ з кожної 

зазначеної групи. 

Найпростішим та найпопулярнішим з погляду оздоровчого ефекту прийнято 

вважати аеробні вправи, тобто вправи на витривалість, де йде максимальне 

споживання кисню тканинами. 

Заняття аеробікою, це різновид фізичного тренування, при якому спеціальні 

рухи виконуються під музичний супровід. Аеробіка сприяє зміцненню серцево-

судинної та дихальної систем, гарному самопочуттю, оскільки включає в себе фізичні 

навантаження на різні групи м’язів та танцювальні рухи під музику, що викликає 

позитивні емоції [1]. 

Існує багато різновидів аеробіки, з яких кожен має можливість обрати 

певний вид занять. 

Памп – силова аеробіка з міні-штангою. 

Степ – заняття на спеціальній платформі. 

Аква – вправи у воді. 

Джазесайз – танці у ритмі джазу. 

Слайд – ковзання по спеціальній доріжці. 

Калланетика – зміцнення м’язів та спалювання жиру. 

Кік аеробіка – спеціальна програма, яка дозволяє тренувати загальну та 

силову витривалість, силу та гнучкість м’язів, спритність та координацію. 

Резист бол – використання різнокольорових надувних м’ячів різної 

величини, які допомагають коригувати фігуру, розвивати координацію рухів та 

гнучкість. 

Тай-бо – бойові рухи (бокс, карате, таєквандо) у стилі аеробіки під 

енергійну музику. 

Тай кік – тренування, які сполучають тай-бо з високо інтенсивними 

вправами зі скакалкою. 

Спінінг – динамічне тренування на велосипедах, яке сполучається з 

переглядом відеофільмів. 

Треккінг – інтервальне тренування на бігових доріжках. 

Калланетика – сама універсальна на сьогодні гімнастика для всіх вікових 

груп, комплекцій та характерів. 

Тай-чі – стародавня китайська гімнастика, яка складається з двох 

паралельних процесів: фізичних вправ та медитацій. 

Пілатес – безпечна програма вправ без ударного навантаження, яка дозволяє 

розтягнути та зміцнити основні м’язові групи. 

Танцювальна аеробіка – аеробіка з танцювальними рухами під музику. До 

цього виду відносяться: фанк-аеробіка, сіті-джем, хіп-хоп, латина, джаз-модерн, 

афро-джаз та ін. 
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Фітнес – це мистетство запобігати ушкоджень, перенавантажень, організації 

раціонального навантаження, вміння швидко відновити сили та загальний стан. Отже, 

кожен студент може обрати для себе певний вид занять аеробікою в залежності від 

стану здоров’я, фізичної підготовленості, зацікавленості та ін.  

Узагальнюючи, можна вивести таку формулу фітнесу: 

            

                                     Засоби аеробного тренування 

                                     Здоров’я 

                                     Засоби виховання фізичних та психічних якостей 

ФІТНЕС   =                 Засоби формування гарної постави 

                                     Фігура та вага, що забезпечують гарний настрій 

                                     Збалансоване харчування, вміння формувати  

                                     свою дієту з урахуванням індивідуальних  

                                     особливостей 

 

Висновки. Отже, виникнення нових видів оздоровчої гімнастики зумовлене 

використанням сучасних досягнень спортивної індустрії та незвичними умовами 

виконання фізичних вправ. 

Сучасні види фітнесу відрізняються ефективним впливом практично на усі 

рухові якості, використовують оригінальні засоби, характерні чітко оздоровчим 

ефектом. 

Фітнес надає досить великий вибір фізичних вправ для того, щоб обрати для 

себе саме той вид діяльності, який притаманний тій чи іншій особі. 
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ВАРІАТИВНОСТІ ТЕХНІКИ СПАДУ В ПРОЦЕСІ 
ЗМІНИ КОНСТРУКЦІЇ РІЗНОВИСОКИХ БРУСІВ  

Аналізуються поширені варіанти техніки спаду за матеріалами відеозйомки за період з 

1996 по 2008 роки. Розглядаються питання варіативності розповсюджених форм спаду в 

залежності від кваліфікації гімнасток і складності вправ. 

Ключові слова: форми спаду, вправи. 

Zavijska V.  M., Rayter R.  I.  

VARIATIONS OF TECHNIQUE OF SLUMP IN THE 
PROCESS OF CHANGE OF CONSTRUCTION OF THE 

SQUARED BEAMS 

The biomechanical and systemic and structural analyses of shot waggling exercises in period 

1996-2008 have shaped the research of their widespread forms, has discovered main mechanisms 

of fall and determined rational variants on uneven bars . 

Key words: widespread forms, bars. 

Вступ. Аналіз різноманітних варіантів техніки виконання вправ великим 

махом на різновисоких брусах свідчить про те, що на даний час вони достатньо повно 

розглядаються Ю.К.Гавердовським [1,2,3]. Складена ним класифікація вправ на 

перекладені базується на чисельних дослідженнях як самого автора, так і його учнів 

[4]. Вона дозволяє отримати цілковите уявлення про різноманітність форм махових 

вправ. Однак, саме ця різноманітність ускладнює процес навчання гімнастичним 

вправам, оскільки ставить часто гімнаста і його тренера перед важким завданням ― 

вибір стилю виконання. Зважаючи на це, ми вирішили провести більш глибокі 

дослідження існуючих форм спаду, які виконуються великим махом на різновисоких 

брусах з метою вивчення і обґрунтування їх конкретного застосування. 

Постановка завдання. Таким чином, виникла необхідність дещо по-

іншому згрупувати вправи, побудувавши робочий варіант існуючої класифікації 

вправ на перекладині, розробленої Ю.К. Гавердовським [1]. Припускалось, що такий 

підхід дасть можливість поглибити уявлення про техніку вправ і їх варіативність, 

дозволити конкретизувати відбір базових вправ, які мають однакову технічну основу. 

Вирішення цього питання сприятиме більш доцільній побудові навчального процесу, 

якісному оволодінню базовими навиками, легшому засвоюванню вправ, схожих за 

ритмом і акцентом руху з базовими вправами.  

Ми спробували обґрунтувати варіативність техніки спаду і виділити 

показники, які зумовлюють його стабільне виконання, а також виявити оптимальні 

варіанти спаду і визначити шляхи його вдосконалення.  
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Для дослідження поширених форм махових вправ нами використовувались 

такі методи: аналіз літературних джерел, опитування спеціалістів, працюючих в 

галузі гімнастики, біомеханічний аналіз відеоматеріалів останніх п’яти Олімпійських 

ігор. 

Виклад основного матеріалу. Враховуючи практичну значущість і 

прийняту послідовність навчання, ми розглянули розповсюджені форми підготовчої 

стадії із врахуванням дії гімнасток у завершальній стадії. 

Проведений аналіз дій гімнасток у підготовчій стадії, показує, що за останнє 

десятиріччя гімнастками переважно застосовуються чотири варіанти спаду. 

Результати аналізу відеоматеріалів виконання  вправ різної складності свідчать про 

певну варіативність цієї стадії, практичне значення якої неоднакове. Застосування 

того чи іншого варіанту спаду здебільшого визначається складністю виконання 

вправи в завершальній стадії і напрямком виконання вправи. Так, при виконанні 

великого оберту назад, тобто коли виконуючий елемент є технічно нескладним, спад 

може виконуватись переважно двома способами, але перевага віддається спаду зі 

згинанням в кульшових суглобах (86% виконавців). Коли гімнастці в завершальній 

стадії потрібно виконати більш складний елемент (наприклад − зіскок подвійне 

сальто назад у групуванні), варіативність техніки спаду значно зменшується (91% 

виконавців віддають перевагу кульшовому згинанню). Якщо ж вправа в завершальній 

стадії ще складніша, то варіативність спаду іще менша. Ця вправа виконується тільки 

згинанням у кульшових суглобах. Потрібно зазначити, що при виконанні однією і 

тією ж гімнасткою різних за складністю вправ, кут згинання змінюється від 158 

градусів (великий оберт назад) до 142 градусів (подвійне сальто назад).  

Деякі збільшення величини згинання в кульшових суглобах при виконанні  

складнішої вправи можна пояснити прагненням гімнастки активізувати наступні дії і 

налаштуватися на потрібний ритм руху. 

Аналізуючи техніку спаду в процесі еволюційного розвитку махових вправ, 

ми помітили, що величина згинання тіла в кульшових суглобах значно зменшилась. 

Результати біомеханічного аналізу махових вправ свідчать про те, що 

величина згинання в кульшових суглобах завжди залежала від рівня кваліфікації 

гімнасток і складності вправ. В останнє десятиріччя в техніці виконання спаду 

помічена тенденція до випрямлення тіла, а також зменшилась залежність  

варіативності згинання від кваліфікації гімнаста. Уже наприкінці 90-х років, багато 

хто з гімнасток першого розряду виконували більшу частину спаду майже прямим 

тілом. Саме така постава є подібна до тої, яка Ю.К.Гавердовським відноситься до 

основного технічного варіанту [2]. 

Оскільки якість виконання завершальної стадії в певній мірі залежить від дії 

гімнастки в підготовчій стадії, то вибір техніки спаду має досить велике значення. 

Подальші дослідження цього питання [6,7] показали, що основні завдання 

згинальних, а потім розгинальних рухів полягають не тільки в зміні механічної 

енергії за рахунок зменшення моменту інерції тіла, а й у підготовці м'язів до більш 

потужних дій при "кидковому масі". Це досягається шляхом розтягування м'язів (яке 

викликає сильний потік рухових імпульсів за рахунок механізму міостатичного 

рефлексу) і створює  додатковий потенціал пружного напруження [8]. 
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Отже, аналіз літературних джерел [5,3] і результати проведених досліджень, 

свідчать про те, що такий компонент рухових дій гімнастки як спад є однією з 

важливих частин виконання вправ великим махом і напряму залежить від елементів, 

які виконуються в завершальній стадії.  

 Проте, результати досліджень техніки махових вправ показують, що досі 

немає єдиної думки про ефективність того чи іншого варіанту спаду. В аргументах, 

наведених авторами на користь будь-якої техніки, існують суперечності. Немає 

єдиної думки і в погляді на виконання окремих деталей техніки спаду,  величини 

кутів у кульшових і плечових суглобах, межах початку і кінця згинально-

розгинальних рухів. Що ж стосується даних про величину і характер кінематичних і 

динамічних характеристик руху та характеру роботи м'язів, то вони взагалі відсутні. 

Висновки. Із середини 90-х років гімнастки переважно користуються 

технікою спаду зі згинанням в кульшових суглобах. Варіанти спаду формувалися в 

процесі еволюції махових вправ, а також завдяки інтуіції та особистому досвіду 

тренера. Тому цілком зрозуміло, що не вивчивши закономірності руху гімнастки в 

підготовчій стадії, не обґрунтувавши варіативності техніки, а також не визначивши 

показників, які зумовлюють їх стабільне виконання, не можна виявити оптимальні 

варіанти спаду, визначити шляхи їх удосконалення і розробити ефективну методику 

навчання.  
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УДК 796  

Наявко І.  І. ,  Кулаєв В. І.  ©  

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ПЛАНІВ ВЗО ФІЗКУЛЬТУРНОГО СПРЯМУВАННЯ ТА  

ПРИНЦИПИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Стаття ґрунтується на результатах дослідження проблем навчальної діяльності у 

вищій школі. Вона спрямована на концептуальне висвітлення основних положень 

методології дослідження начальних планів ВЗО фізкультурного спрямування та принципів 

їх вдосконалення. 

Ключові слова: методологія фізкультурного спрямування. 

Naiavko I.  I. ,  Kulaev V.  I.  

METHODOLOGY OF RESEARCH OF CURRICULA OF 
VZO OF ATHLETIC DIRECTION AND PRINCIPLES OF 

THEIR PERFECTION 

The investigations results of educational problems in educational establishments are shown in 

the article. It deals with the conceptional elucidation of the main methodological regulations of 

physical training curriculum in high educational establishments and their improvement. 

Key words: methodology of atletic direction. 

Вступ. Навчальний план як теоретична конструкція представляє собою 

штучну, ідеальну, соціально детерміновану систему. Детермінація виражена 

соціальним характером мети процесу підготовки спеціаліста з вищою фізкультурною 

освітою та соціально-економічно обґрунтованим терміном навчання у ВЗО 

фізкультурного спрямування. 

Аналіз останніх досліджень. Увага на цю проблему частково звернута у 

дослідженнях Б.Бокуть [1], В.Болотова [2], В.Видріна [3], Ю.Войнара [4], І. Лосєва 

[5], та ін. 

Постановка завдання. Мета – концептуально розкрити зміст основних 

положень методології дослідження начальних планів ВЗО фізкультурного 

спрямування та встановити основні принципи їх вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Розробка навчального плану та його аналіз 

здійснюється за наступними аспектами. 

1. Зміст навчального плану відображає мету процесу підготовки спеціаліста 

з вищою фізкультурною освітою. У відображеній формі даний зміст представляє 

собою набір навчальних дисциплін. Кожна з них являється елементом системи змісту 

плану. Елементи групуються у підсистеми за їх цільовим та функціональним 

призначенням. Відповідно, сучасний вузівський навчальний план як теоретична 

конструкція має п’ять підсистем – циклів дисциплін: гуманітарні, теоретичні 
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дисципліни за вибраною професією (спеціально наукові), спеціальні та професійно-

прикладні. 

У змісті навчального плану як системи завжди є зв’язки трьох видів: між 

підсистемами (циклами навчальних дисциплін), між елементами (навчальними 

дисциплінами), в середині підсистем (циклів) та між елементами системи в цілому. 

Зв’язки за своїм характером являються детермінуючими, змістовними, послідовними, 

субординуючими і т. п. 

2. При розробці навчального плану система його змісту структурується в 

систему алгоритмічних приписів за взаємодією з навчальною інформацією. Подібне 

структурування здійснюється за допомогою інваріативних характеристичних 

параметрів, які визначають норму та послідовність, встановлюють форму взаємодії і 

інформативність. 

3. Формою матеріалізуючою систему алгоритмічних приписів навчального 

плану, являється система структурних утворень, у яких буде реалізовано зміст 

алгоритму. Це уніфікована форма, що направляє систему алгоритмічних приписів 

навчального плану системі-виконавцю (об’єкту і суб’єкту навчальної діяльності) і 

таким чином, впроваджує план у реальний навчальний процес. 

Структура матриці як системи наступна: її елементами являються рубрики, 

які об’єднуються у підсистеми – розділи. Між елементами та підсистемами матриці 

діють зв’язки, аналогічні структурним зв’язкам системи приписів алгоритму. 

4. Кожний навчальний план як теоретична конструкція створюється у 

вигляді стабільної, закритої, нерозвиваючоїся системи, забезпечуючої оптимальне 

функціонування навчального процесу. Тому кожний конкретний навчальний план 

виступає як одинична система, представляючи собою алгоритм функціонування дії 

для досягнення конкретної, обмеженої у часі мети. 

Ритм зміни навчальних планів встановлюється в залежності від ряду 

взаємопов’язаних соціальних факторів, від темпів розвитку спортивної науки, від 

темпів розвитку економіки та її специфіки на даному етапі, від темпів приросту 

населення і т. п. 

Дослідження навчального плану виявляє його складну багаторівневу 

структуру. Виділені аспекти показують, що система, у яку структурований 

навчальний план, представляє собою єдність трьох систем: змісту, алгоритмічних 

приписів та матриці як уніфікованої форми. Кожна з трьох утворюючих систем має 

свій структурний рівень, який визначається процесом розробки навчального плану як 

штучної системи. Функціонують всі системи як єдине ціле і тому не можуть бути 

роз’єднані. 

Після того як у дослідженні навчального плану як теоретичної конструкції 

виділені чотири аспекти, стає можливим сформулювати декілька найбільш загальних 

методологічних принципів вдосконалення навчальних планів ВЗО фізкультурного 

спрямування. Дані принципи згруповані за тими ж чотирма аспектами дослідження 

навчального плану, що й теоретична конструкція. 

1. Вдосконалення власне змісту навчального плану заключається у 

вдосконаленні елементів – навчальних дисциплін, підсистем – циклів навчальних 

дисциплін та зв’язків трьох видів: між підсистемами (циклами дисциплін), між 

елементами у рамках кожного циклу та між елементами у системі в цілому. 
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Це означає, що вдосконалення змісту потрібно починати з підсистем, а саме 

з підсистеми циклу спеціальних навчальних дисциплін. Далі потрібно визначити 

склад циклу теоретичних дисциплін за вибраною професією; потім – склад циклів 

загальнонаукових та суспільних дисциплін і в останню чергу – склад циклу 

професійно-прикладних дисциплін. Вдосконалення зв’язків слід починати із 

встановлення зв’язків, визначаючих відношення між циклами, потім – із 

встановленням зв’язків між навчальними дисциплінами в середині кожного циклу і 

лише тоді із встановлення зв’язків між навчальними дисциплінами системи змісту 

плану в цілому. 

2. Вдосконалення системи алгоритмічних приписів навчального плану 

заключається у вдосконалені її підсистем – регламентуючих та контролюючих. Це 

означає, що в кожній з двох підсистем вдосконалюються в першу чергу приписи 

нормативні, визначаючі об’єми навчальних дисциплін (основна дія) або об’єми 

контролюючих дій, потім – регуляторні приписи, регламентуючі послідовність 

вивчення навчальних дисциплін або послідовність контролюючих дій; далі 

формоустановчі приписи, визначаючі, у якій формі слід вивчати навчальні 

дисципліни і в якій формі їх контролювати, і на кінець – якісно-інформативні 

приписи, встановлюючі інформаційний рівень основної дії або контролюючих дій. 

3. Вдосконалення матриці навчального плану як алгоритму заключається у 

вдосконаленні всіх її підсистем – розділів та елементів-рубрик, зв’язків та відносин 

між ними. Це означає, що структура матриці повинна бути адекватною змісту 

системи алгоритмічних приписів навчального плану. Оскільки матриця являється 

формою, уніфікуючою зміст системи алгоритмічних приписів навчального плану, то 

усі рубрики та розділи (підсистеми та елементи) матриці повинні бути стабільними, 

тобто постійними по відношенню до будь-якої професії чи спеціальності. 

4. Вдосконалення механізму функціонування навчального плану 

заключається в оптимізації терміну дії плану і у встановленні необхідного терміну 

його функціонування. 

Методологічні принципи вдосконалення навчальних планів мають в собі 

розглянуті вище вказівки та рекомендації не тільки позитивного, але й негативного 

характеру. Вказівки та рекомендації негативного характеру представляють собою ряд 

заборон. Розглянемо їх за чотирма виділеними раніше аспектами дослідження 

навчального плану. 

1. У зміст діючого навчального плану неможна вводити додаткові навчальні 

дисципліни, виключати існуючі або заміняти наявні навчальні дисципліни на нові або 

новітні. 

2. У системі алгоритмічних приписів навчального плану неможна змінювати 

встановлені (у годинах) об’єми для окремих навчальних дисциплін або 

контролюючих дій, змінювати послідовність вивчення навчальних дисциплін або 

послідовність контролюючих дій, змінювати форми вивчення навчальних дисциплін 

або передбачені форми контролюючих дій, змінювати інформаційний рівень 

навчальних дисциплін, циклів або контролюючих дій. 

3. У матриці як формі існування змісту алгоритму неможна довільно 

вводити нові рубрики, переміщувати рубрики з одного розділу у інший, 

впроваджувати нові розділи або виключати існуючі. 
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4. За механізмом оптимального фукціонування навчального плану вказівки 

заборонного характеру зводяться до того, що недоцільно передчасно замінювати 

план, тобто поки не буде вичерпано час, встановлений для його функціонування, 

пришвидчувати термін переходу від старого плану до нового через перехідні плани, 

тобто скорочувати час його повного функціонування, встановлювати локальні 

(галузеві) терміни початку та завершення дії навчальних планів. 

Таким чином, виникає протиріччя між реальним навчальним процесом та 

навчальним планом як алгоритмом даного процесу. Зміст протиріччя наступний: 

навчальний процес потребує введення новітньої наукової інформації, а система 

приписів навчального плану встановлює обов’язкові та незмінні на даному етапі 

навчальні дисципліни, їх об’єми, послідовність, форми і якісно-інформативні рівні їх 

викладання та контролю. Вирішення даного протиріччя заключається у заміні 

навчального плану. Новий навчальний план вбирає в себе усі вдосконалення та 

новації, котрі накопичуються у ході навчального процесу – за рамками діючого 

навчального плану. 

Звідси парадокс: вдосконалення діючого плану заключається у накопиченні 

інновацій за його рамками. 

Висновки. Підводячи підсумки вище наведеному, слід відмітити, що 

вдосконалення навчального плану заключається у вдосконаленні структури кожної із 

трьох складових його систем: змісту, алгоритмічних приписів та матриці. Оскільки 

дані системи утворюють єдине ціле, то і вдосконалюватися повинні одночасно і 

обов’язково усі три структури. Ігнорування методологічних принципів будь якого з 

перших трьох аспектів процесу вдосконалення призведе до розпаду плану як системи. 

А так як єдність трьох систем плану розкривається безпосередньо в його 

функціонуванні, то методологічні принципи четвертого аспекту вдосконалення 

настільки ж обов’язкові. 
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ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ВИЩОЇ 
ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ  

Наведено результати порівняльного аналізу процесу розвитку змісту вищої 

фізкультурної освіти на рівні навчального плану для підготовки спеціалістів у даній галузі. 

Ключові слова: фізкультурна освіта, спеціалісти. 

Kripchak V.  V.,  Holiavko U.  S. 

DYNAMICS OF PROCESS OF DEVELOPMENT OF 
MAINTENANCE OF HIGHER ATHLETIC EDUCATION 

This article deals with the results of contrastive analysis of the development process of 

physical training education in high educational establishments according to the curriculum for 

training specialists in this field. 

Key words: physical training education, specialists. 

Вступ. Проблема вдосконалення навчальних планів є важливою та 

актуальною у галузі фізкультурної освіти. Складність її сьогодні полягає у 

відсутності чітких, науково обґрунтованих методологічних принципів. Однак 

розробка методологічних принципів удосконалення навчального плану є підсумковим 

етапом загальнотеоретичних досліджень. Попередньо необхідно дослідити механізми 

складання навчального плану як єдиного цілого і проаналізувати його в структурно-

функціональному аспекті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Означена проблема частково 

відображена у працях М. Бунчука [2], І. Вржесневського [3], А. Новикова,                          

Г. Неминущого, М. Пономарьова, В. Чепика [4] та ін. 

Постановка завдання. Мета статті – провести порівняльний аналіз процесу 

розвитку змісту вищої фізкультурної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження змісту освіти може бути 

здійснено на декількох рівнях: на рівні вимог до спеціалістів, які відображають 

соціальне замовлення суспільства; на рівні вимог до навчального плану у 

педагогічному аспекті; а також на двох інших – програмного та інформаційного 

забезпечення (підручники, навчальні посібники). 

Раніше науковці аналізували навчальні плани, відокремлюючи в них 

переважно галузеві структури: медико-біологічні, психолого-педагогічні [1], а також 

цикли “додаткових дисциплін” [3] та “інших загальнонаукових навчальних 

предметів”, зміст вищої фізкультурної освіти розглядався на рівні навчального плану 

як цілісності. При подібному підході зміст навчального плану, будучи включеним у 

навчальний процес, повинен розгортатися від знань загальнонаукового характеру до 

                                                 
© Кріпчак В. В., Холявко Ю. С. 



 159 

загальнопрофілюючих знань, від них – до спеціальних. Необхідно звернути увагу на 

те, що цикли дисциплін потрібно привести у відповідність із змістом спеціальностей 

вищої школи, де відокремлюється загальнонаукова, загальнопрофільна та спеціальна 

підготовка. Висвітлювальна структура змісту освіти побудована східцеподібно. На 

верхньому рівні два цикли – суспільних та загальнонаукових дисциплін, що 

підкреслює подібність їх цільової спрямованості. На наступному рівні – 

загальнотеоретичних (загальнопрофільних) дисциплін за обраною спеціальністю. 

Вони переважно спрямовані на наступний рівень – цикл спеціальних дисциплін, який 

схематично може бути поданий більшим об’сягом, ніж кожен із наведених. 

Найнижчий рівень належить циклу професійно-прикладних дисциплін. Така 

східцеподібна конструкція циклів підкреслює наявність між ними ієрархії та 

взаємозв’язків, про що говорилося вище. Простежимо за динамікою змісту 

навчальних планів, використовуючи системний підхід. 

Перший із циклів у своєму вихідному стані був наведений двома 

дисциплінами – суспільствознавством та політграмотою. З часом цикл наповнювався 

новими дисциплінами, що свідчить про підвищення рівня світосприйняття 

спеціалістів із розвитком суспільства. У 80 - их роках навчальні плани ВЗО 

фізкультурного спрямування цього циклу вже нараховували шість дисциплін, а його 

структура відрізнялася відносною стабільністю. 

Порівнюючи дисципліни загальнонаукового характеру у перших та 

навчальних планах що діяли у 80 - ті роки, неважко побачити ідентичність в їх 

найменуванні та кількості. Не буде помилкою вважати, що вже перші навчальні 

плани ВЗО фізкультурного спрямування у 20 - ті роки наповнювалися сформованими 

раніше загальнонауковими дисциплінами шляхом “перенесення” останніх із 

навчальних планів медичних та педагогічних ВЗО, де ці дисципліни пройшли 

тривалий етап розвитку. Вони представляють відповідні фундаментальні науки: 

анатомію, фізіологію, психологію та ін. Але кожна із цих дисциплін, ставши 

компонентом у змісті фізкультурної освіти, зазнала відповідних змін, наближаючись 

до рівня розвитку наук, вимог практики фізкультурного руху і т. п. Для окремих з них 

на різних етапах розвитку фізкультурної освіти був характерним процес 

диференціації, який пізніше змінився інтеграцією деяких дисциплін під назвою, що 

відповідає їх генетичній основі. За весь період існування ВЗО фізкультурного 

спрямування у навчальні плани із різноманітними відтінками у назвах було введено 

більш ніж 118 навчальних дисциплін загальнонаукового характеру. 

По-іншому відбувався розвиток загальнотеоретичних (загальнопрофільних) 

дисциплін за обраною спеціальністю. Можемо вважати, що формування та 

наповнення цих дисциплін відповідним змістом здійснювалося паралельно процесу 

розвитку фізкультурного руху у нашій країні та становлення системи фізичного 

виховання. Серед дисциплін з загальнопрофільною функцією найбільш показовою в 

цьому аспекті теорія фізичного виховання - “ТФВ”. За навчальними планами можемо 

простежити її «визрівання», яке продовжувалося до перших повоєнних років. До 

цього часу була сформульована основна проблематика ТФВ, на відповідному 

науковому та філософському рівні розроблені її вузлові методологічні питання. Саме 

на початку 40 - их років у навчальних планах ВЗО фізкультурного спрямування як 

загальнопрофільна, затвердилася дисципліна ТФВ. За справедливим зауваженням, ця 
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дисципліна стала впливати на увесь зміст підготовки спеціалістів із фізкультурною 

освітою. 

За останніх декілька десятків років структура циклу зазнала певних змін. 

Напочатку від основної дисципліни – «Теорія фізичного виховання» виокремився у 

самостійний предмет курс «Основи спортивного тренування» (ОСТ). Його появу у 

навчальному плані в 1964 р. з початковим словом «Основи» у назві належало 

розглядати як показник проміжкових, розвивальних знань, як передумову 

формування нової навчальної дисципліни. Через 14 років курс «Основи спортивного 

тренування» трансформувався у дисципліну навчального плану під назвою «Теорія 

спорту». Швидкому оформленню курсу ОСТ у самостійну узагальнювальну 

загальнопрофільну дисципліну сприяло накопичення богатого фактологічного 

матеріалу, який відобразив досвід міжнародного спортивного руху, особливо 

олімпійського, увага до нього з боку вчених, розширення досліджень комплексного 

характеру. 

Не можна не зазначити ще одну тенденцію загальнопрофільних дисциплін – 

формування дисципліни ТФК, яка була у свій час ніби перехідним курсом від «Теорії 

фізичного виховання» до більш повної системи знань про фізичну культуру [2]. 

Дисципліна цього циклу – «Історія та організація фізичної культури» 

значилася у черговому навчальному плані (1982р.) як дві самостійні: «Історія 

фізичної культури» і «Організація та управління фізкультурним рухом». 

У найзагальнішому вигляді це можна пояснити підвищенням ролі фізичної 

культури та спорту у житті суспільства, об’єктивним характером визрівання певних 

компонентів загальнопрофільних знань у руслі фізкультурного руху. 

Таким чином, цикл загальнотеоретичних дисциплін за обраною 

спеціальністю у зв’язку з появою у ньому декількох нових самостійних дисциплін, 

цільове спрямування яких відобразилося достатньо чітко, розширив свої функції. 

Загалом для циклу у 80 - тих роках стала характерною актуалізація функції. 

Четвертий цикл – цикл спеціальних дисциплін – займає серед інших 

особливе місце. Його безпосереднє функціональне значення – формування 

кваліфікації спеціаліста. Вихідними дисциплінами циклу, які визначили контури 

майбутньої спеціальності з фізичної культури та спорту, були насамперед 

різноманітні гімнастичні системи. Серед них вітчизняна П.Ф.Лєсгафта, а також 

закордонні – чешська, шведська, німецька, французька. Першими спеціальними 

дисциплінами цього циклу були, крім того, легка атлетика, плавання, лижний спорт, 

фехтування, рухливі та спортивні ігри. Складовою частиною спеціалізованої 

підготовки вже у перших навчальних планах була виробнича практика. У числі 

факторів, які впливали у подальшому на формування структури цього спеціального 

циклу, необхідно назвати реалізацію ідеї підготовки спеціалістів за окремими видами 

спорту, такими як гімнастика, легка атлетика, плавання, лижний та конькобіжний 

спорт, спортивні ігри, бокс, яка була впроваджена у 1934 році на вперше створеному 

спортивному факультеті і відповідних відділенях Санкт-Петербурзького 

(Леніградського) інституту фізичної культури. 

На кожному з цих відділень викладався автономний курс спеціальних 

дисциплін. До його складу входила дисципліна за обраною кваліфікацією, яка 

домінувала за об’сягом у годинах, а також низка спортивних (практичних) дисциплін, 
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які обслуговували її. Обов’язковим елементом циклу була і виробнича практика. Така 

побудова циклу спеціальних дисциплін, в якій яскраво відображені три 

взаємопов’язані компоненти - дисципліна з вузькопрофільованою спрямованістю та 

великою кількістю годин; комплекс видів спорту, змістовна частина якого становила 

основу різнобічної підготовки, та виробничо-педагогічна практика – виявилася дуже 

стійкою. Протягом п’ятидесяти років структура не змінювалася. На цьому фоні 

помітні були зміни, до навчального плану, затвердженого у 1978 р. У ньому вперше 

спеціалізація представлена низкою предметів під загальною назвою «Дисципліни 

спеціалізації за видом спорту». 

У навчальному плані, затвердженому в 1982 р. комплекс дисциплін 

спеціалізації зазнав корекції, однак ідея поліпредметної структури у спеціальній 

підготовці, викладена у 1978 р. отримала реальне втілення. 

Це необхідно вважати, як виникнення, накопичення та розвиток 

об’єктивних передумов до формування змісту спеціальних знань на новому якісному 

рівні. Критерієм нової якості виступає передусім збільшений об’сяг теоретичних 

знань за спеціальністю у навчальному плані як показник збільшення питомої ваги 

узагальнювальних знань у змісті спеціалізованої підготовки. Однак сьогодні буде 

правомірним стверджувати, що дисципліни спеціалізації ще далекі від досконалості. 

Цей висновок стає очевидним коли співставити низку документів: проект 

навчального плану, який був розглянутий у 1976 р. та два послідовно затверджені у 

1978 та 1982 р. плани підготовки спеціалістів. В їхньому змісті відсутня послідовність 

у найменуванні дисциплін спеціалізації, об’сягах та формах їх вивчення. 

Простежувана тенденція у формуванні дисциплін – це лише початок процесу 

підвищення рівня спеціалізованої підготовки. 

Накінець, п’ятий цикл – це професійно-прикладні дисципліни. Однин з 

перших циклів становили дев’ять навчальних дисциплін. До них входили – надання 

першої допомоги, снарядознавство, музика, антропометрія, фізіотерапія, лікувальна 

гімнастика та ін. Високий темп оновлення циклу новими професійно-прикладними 

дисциплінами або їх викладення у новій редакції були характерними аж до 40 - их 

років. 

Відмінною рисою циклу сьогодні є збільшення його дисциплін. Як приклад, 

можна назвати дисципліну «Спортивна метрологія». Вона утворилася внаслідок 

злиття курсів «Біометрія», «Основи статистики», «Кінофотосправа». Порівняно із 

попередньо розглянутими циклами в яких простежується тенденція до повільного 

збільшення у них кількості нових дисциплін, в останньому за навчальним планом 

нараховується всього чотири дисципліни. 

У розглянутих циклах критеріями оцінювання розвитку вищої 

фізкультурної освіти були кількісні та якісні характеристики навчальних дисциплін. 

Перші відобразили кількість дисциплін у циклах в міру змінюваності планів, інші – їх 

найменування. Однак кожна навчальна дисципліна має ще й нормативний показник - 

об’сяг у годинах. Він дозволяє визначити питому вагу конкретної дисципліни у 

навчальному плані та циклу загалом. Розглядаючи навчальний план як систему, 

передусім необхідно звернути увагу на наявність тісних зв’язків між його 

підсистемами – циклами дисциплін. Із збільшенням питомої ваги одного з циклів 

відбувається зменшення інших. 
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На основі аналізу навчальних планів можна зробити висновок, що 

формування та послідовний розвиток змісту вищої фізкультурної освіти переважно 

носив еволюційний характер. Структура плану складалася у процесі апробації 

багатьох часткових та фундаментальних знань, відбору і визрівання їх до рівня 

навчальних дисциплін. 

Перспектива подальших досліджень. Подальший розвиток вищої 

фізкультурної освіти насамперед необхідно пов’язувати з необхідністю вдоскона-

лення дисциплін спеціального циклу, вияву загальних закономірностей у спільних за 

характером спортивної діяльності видах спорту: циклічних, ігрових, складноrо-

ординаційних, швидкісно-силових, єдиноборствах. Постановка питання про 

необхідність виявлення загальних закономірностей у руслі групи видів спорту не 

випадкова.Через групу видів спорту, як через систему збільшуваного скла, 

розширюється бачення конкретного об’єкту. Виявлення найбільш загальних 

закономірностей у споріднених за характером спортивної діяльності видах спорту 

дозволить підвищити рівень теоритичної бази профільних знань, пришвидшить 

можливість і необхіднісь (в чому немає сумніву) формування нових факультетських 

спеціальних дисциплін. Це буде сприяти збагаченню загально-профільної дисципліни 

ТФК. 
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УРОКУ ГІМНАСТИКИ В 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ 

КРАЇНИ 

Розглядаються питання про стан проведення уроку з гімнастики в школах деяких міст 

і сіл Західної України. Анкетне опитування виявило, що урок гімнастики в школах у 

більшості випадків не проводиться, заміняється іншими дисциплінами. Матеріальне 

забезпечення гімнастичними приладами і предметами не на належному рівні. Вчителі 

приділяють мало уваги уроку гімнастики, а більше - футболу, баскетболу, волейболу. 

Ключові слова: футбол, баскетбол, волейбол. 
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CHARACTERISTIC FEATURES OF LESSON OF 
GYMNASTICS OF GENERAL SCHOOLS OF WESTERN 

REGION OF UKRAINE 

Considered questions about status of conducting gymnastic lessons in schools of some towns 

and villages in Western Ukraine. A questionnaire survey has discovered, that gymnastics lessons 

in schools in most cases are not conducted or replaced by other subjects. Provision with 

gymnastics devices and accessories is not on due level. Teachers pay little attention to gymnastic 

lessons, but much more to football, basketball or volleyball. 

Key words: football, basketball, volleyball  

Вступ. Сучасні тенденції розвитку нашої держави вимагають від молоді 

піклування про фізичне вдосконалення. У загальноосвітній школі передбачено 

щоденні заняття фізичною культурою. Вони спрямовані на всебічний розвиток і 

зміцнення здоров’я учнів; удосконалення природних рухів і дій (ходьби, бігу, 

стрибків, метання, лазіння та ін.); розвитку основних рухових якостей: сили, 

гнучкості, швидкості, витривалості, сміливості, координації рухів; виховання 

морально - вольових якостей: сміливості, рішучості, цілеспрямованості, 

наполегливості та ін.; прищеплення учням зацікавленості до занять фізичною 

культурою та спортом. 

У цьому аспекті завдань особливу роль відіграють гімнастичні вправи, які 

відображені в шкільній програмі загальноосвітньої школи. 

У шкільній програмі загальноосвітньої школи гімнастичні вправи 

виконуються за допомогою багатьох методів і засобів. У практиці прийнято їх 

об’єднувати у дві групи. До першої належать вправи, які спрямовані на зміцнення 

загального фізичного розвитку учнів, стройові вправи, вправи для загального 

розвитку, прикладні та вільні вправи, що характеризуються великою різноманітністю 

варіантів і на цій основі підвищують працездатність. Другу групу становлять вправи, 

мета яких полягає у вдосконаленні рухових якостей (умінь досконало володіти своїм 

тілом та придбанні спеціальних рухових навичок на гімнастичних приладах). 

Характерні методичні особливості гімнастичних вправ, дозволяють вчителю 

різнобічно впливати на організм учнів, чітко регулювати навантаження і суворо 

регламентувати педагогічні процеси, вибірково впливати на різні системи організму і 

частини тіла учнів. 

На порозі нового тисячоліття в педагогічній сфері відбулися і відбуваються 

кардинальні зміни. Новий час відкрив нову епоху в учительстві.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У період 1946 – 2007 р.р. 

відбувається становлення фундаментальної науки про фізичне виховання та спорт, 

сформульовані педагогічні закономірності фізичного виховання (А.Д. Новиков,              

Л.П. Матвєєв, [1] Т.Ю. Круцевич, [2] Б.М. Шиян [3]), розроблені теорії навчання 

руховим діям, розвитку рухових здібностей (В.В. Белинович, Л.П. Орлов, М.М. Боген, [4] 

В.М. Зацiорський [5], В.П. Філін, Ю.В. Верхощанський [6], М.М. Булатова [7],                

М.М. Линець [8]) різних груп населення, спортивного вдосконалення. 
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Виклад основного матеріалу. Основним завданням учителя фізичної 

культури є виховання всебічно розвиненої особистості, активного члена суспільства, 

будівника своєї держави. Становлення особистості вчителя починається з 

формування творчого ставлення до своєї професії [9]. 

Майстерність вчителя – поняття багатогранне. Воно охоплює різні аспекти 

його творчої діяльності: глибоке знання предмета, вміння найефективнішими 

методами передати свої знання учням (враховуючи рівень їх інтелектуального та 

фізичного розвитку), вміння бачити в кожній дитині неповторну особистість і вміння 

передбачати результати своєї праці. 

Гімнастика, як система спеціальних вправ і методичних прийомів 

використовується з метою загальної фізичної і спортивної підготовки, оздоровлення, 

відновлення, лікування, набуття життєво важливих навичок. Гімнастичні вправи є 

підготовчими і допоміжними для окремих видів спорту. Гімнастика сприяє 

вихованню організованості і дисципліни, профілактики та корекції постави, 

вдосконаленню психічних і морально – вольових якостей. Тому розв’язання цих 

завдань на уроках фізкультури є актуальним питанням сьогодення. 

Дослідження ґрунтувалися на аналізі спеціальної літератури і узагальненні 

практичного досвіду за результатами анкетування 101 викладача фізичного 

виховання загальноосвітних шкіл західного регіону України. 

Дослідження проведено за спеціально розробленою анкетою. Наявність у 

розробленому дослідницькому інструментарії соціальних характеристик дозволила 

провести диференційований аналіз спрямованості фізкультури в школі. Він показав, 

що гімнастиці і в сільських, і міських школах західного регіону України приділяється 

дуже мало уваги. Лише в 32 школах із 101, де було проведено опитування певною 

мірою проводяться такі заняття. Це свідчить про те, що напрям практичних занять з 

фізкультури не відповідає вимогам шкільної програми і не орієнтує на здобуття 

практичних навичок згідно з цим курсом.  

Аналіз анкет показує, що спрямованість уроків фізкультури пов’язана 

переважно з такими факторами як напрям спортивної спеціалізації вчителя школи, 

забезпечення спортивної бази і фізкультурно-спортивних інтересів. 

Про низьке забезпечення спортивної бази гімнастичними приладами 

свідчить рис. 1. Найбільш поширеними в школах є бруси, поперечина, линва, козел, 

що становить відповідно: 49, 44, 39, 38. Лише в 15 школах є колода, в 10 - гімнастичні 

мати, Ще гірше укомплектовані школи кільцями і гімнастичним килимом (3 і 2 

відповідно). 

Фізкультурно-спортивні інтереси за статтею і виявили диференційований 

підхід до видів фізичних вправ, які можна класифікувати на дві групи: 

1 група — види вправ (спорту) з переважанням зацікавленості серед хлопців 

(футбол, настільний теніс, волейбол, баскетбол, атлетична гімнастика); 

2 група — види вправ (спорту) з переважанням зацікавленості серед дівчат 

(бадмінтон, настільний теніс, ритмічна гімнастика, шейпінг). 

Це свідчить, що у хлопців більшою мірою виражені мотиви, які пов'язані з 

фізичним удосконаленням, в той же час у жінок переважають мотиви, які пов'язані з 

видами спорту, спрямованими на поліпшення настрою і самопочуття, естетичним 

вихованням. 
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Варто також зауважити, що залежно від віку загалом спостерігається 

загальне зниження зацікавленості до занять фізичною культурою і спортом із 

збільшенням віку. Разом з цим, зацікавленість до видів фізичних вправ (спорту) в 

різних вікових групах неоднозначна. Усе це також впливає на спрямованість 

фізкультури в школі. 
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Рис. 1. 

Отже, аналіз анкет свідчить, що спрямованість уроків фізкультури пов’язана 

переважно з такими факторами як напрям спортивної спеціалізації вчителя школи, 

забезпечення спортивної бази і фізкультурно-спортивні уподобання учнів. 

Від послідовного здійснення концептуальних вимог до організації та змісту 

навчального процесу, закладеного в програмі фізвиховання, залежить ефективність 

підготовки нового покоління.  

Висновки. Тематика практичних занять з фізкультури не відповідає 

вимогам шкільної програми і не орієнтує на здобуття практичних навичок згідно з 

цим курсом. Лише в 32 школах із 101 опитаної в певній мірі проводяться заняття з 

гімнастики. Виходячи з цих факторів можна констатувати, що такому предмету як 

гімнастика і в сільських і міських школах західного регіону України приділяється 

дуже мало уваги.  
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Концепція Самостійної України – 

це передовсім концепція 

Самостійної Української Держави, 

побудована українським народом 

на його етнографічних землях. 

Петро Федун – “Полтава”, 1946 р. 

 

Сьогодні, після періоду значних занедбань у сфері археографії, спричинених 

засиллям у науці норм і правил тоталітарного режиму, склалися сприятливі умови для 

вивчення, систематизації і видання різних за змістом, часом створення та видово-

жанровою характеристикою писемних пам’яток. Особливу увагу привертає творча 

спадщина публіцистів та ідеологів українського визвольного руху ХХ ст. Серед них 

окреме місце займає постать Петра Федуна (1919–1951 рр.) [1], який у визвольній 
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боротьбі українського народу 1930–50-х рр. перебував на різних посадах, зокрема 

керівника Головного осередку пропаганди Проводу Організації Українських 

Націоналістів, заступника Голови Генерального Секретаріату Української Головної 

Визвольної Ради, начальника політвиховного відділу Головного військового штабу 

Української Повстанської Армії та ін. Однак найбільше він виявив себе як провідний 

ідеолог та публіцист, редактор та автор багатьох публікацій, відомий у підпіллі під 

псевдонімами та криптонімами “Петро Полтава”, “П. Полтава”, “П. М. Полтава”, 

“П. П.”, “Волянський”, “П. Волянський”, “С. Вол.”, “Вол.”, “Зенон”, “П. Савчук”, 

“П. М. Савчук”, “Север” та ін. [2]. 

Творчий доробок Петра Федуна був маловідомий. У 1959 р. мюнхенське 

видавництво “Український самостійник” невеликим накладом спромоглося видати 

“Збірник підпільних писань” Петра Полтави [3]. На той час збірник став важливим 

джерелом української суспільно-політичної думки доби визвольних змагань. Однак 

до нього увійшло лише 14 праць. Сьогодні в Україні це видання, з одного боку, є 

раритетним, практично відсутнім у науковому обігу та майже незнане пересічним 

читачам, з іншого – не позбавлене окремих вад, зокрема неточностей при 

встановленні часу написання праць, втручання в авторські тексти, відсутності 

науково-допоміжного апарату і т. ін. 

Пізніше, крім згаданого збірника, низка праць П. Федуна була опублікована 

в різних періодичних виданнях, деякі – окремими брошурами. Так, для прикладу, в 

діаспорі вийшли: “Чому повстання 1648 року було переможне” [4], “Хто такі 

бандерівці та за що вони борються” [5], “Підготовка третьої світової війни та 

завдання українського народу” [6] та ін. У незалежній Україні були опубліковані 

праці “Україна погибає! Хто винуватий в цьому?” [7], “Чому СССР повинен бути 

перебудований на принципі незалежних національних держав?” [8], “Хто такі 

бандерівці та за що вони борються” [9] та ін. Не зважаючи на появу цих видань, 

виникла потреба глибокого, скрупульозного та неупередженого вивчення творчості 

та життєвого шляху П. Федуна. 

Пропонована книга є першим в Україні та за кордоном найповнішим 

виданням творів П. Федуна – “Полтави”. ЇЇ підготував молодший науковий 

співробітник Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України Михайло 

Романюк. Упорядник провів колосальну пошукову роботу, опрацьовуючи архівні 

збірки США, Німеччини та України. Багато часу пішло на ідентифікацію праць, 

розшифрування псевд, криптонімів тощо. Наслідком роботи стала поява першого 

тому (згодом планується видати другий, в якому буде опублікована епістолярна 

спадщина П. Федуна), який підготовлений до 90-річчя від дня народження. Книга 

розрахована на студентів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться історією 

України. 

У перший том увійшли твори, в яких розкрито основні програмні засади 

українського визвольного руху 1940–50-х рр., викладено оригінальний погляд на 

історичний процес, окремі актуальні суспільно-політичні і культурні явища та події. 

Загалом книга складається із передмови, опублікованих творів, приміток, 

численних ілюстрацій. У передмові (с. 3–28) на основі спогадів та досі невідомих 

архівних матеріалів висвітлено основні віхи з життя та діяльності П. Федуна, долю 

його родини. Значну увагу приділено його підпільній роботі у 1940–50-х рр. 
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Показано, в яких умовах П. Федун писав свої праці. Проаналізовано вузлові проблеми 

його творчості. 

Наступна – найбільша частина книги містить твори П. Федуна (с. 29–594). 

Творчий доробок ідеолога складається з 34 статей та брошур. Більшість із них 

дотепер залишалися невідомими широкому колу читачів. Крім того, у книзі 

опубліковано варіанти праць П. Федуна. Твори подано за хронологічним принципом. 

У кінці кожної праці зазначено дату її написання: “Про ще один героїзм” (1943 р.), 

“Чи традиція зобов’язує? ” (1943 р.), “За честь, за життя! ” (січень 1945 р.), 

“Безличність, брехунство, бандитизм” (1 червня 1945 р.), “Колоніяльна господарська 

політика большевицьких імперіялістів в Україні” (1945 р.), “Про програмові 

постанови ІІІ-го НВЗ ОУН” (січень 1946 р.), “Елементи революційності українського 

націоналізму” (травень 1946 р.), “Концепція Самостійної України і основна тенденція 

ідейно-політичного розвитку сучасного світу” (1946 р.), “На п’ятому році 

повстанської боротьби українського народу проти окупантів” (1946 р.), 

“Передпосилки поширення нашого руху в умовах большевицького СССР” (квітень 

1947 р.), “Не в “Мюнхенських пиварнях”, а в лісах та степах України (З приводу 

однієї брехливої “замітки”)” (1947 р.), “Шлях активної, збройної боротьби проти 

окупантів – єдиноправильний шлях до національного визволення (В п’яті роковини 

існування і боротьби УПА)” (1947 р.), “Одна фальшива та небезпечна “ідея”. До чого 

допровадить політика в дусі цієї “ідеї”?” (1947 р.), “Україна погибає! Хто винуватий в 

цьому?” (лютий 1948 р.), “Чому повстання 1648 року було переможне” (квітень             

1948 р.), “Основна мета нашої боротьби та шляхи до неї” (1948 р.), “Наша основна 

мета та революція в СССР як один з шляхів до неї” (серпень 1948 р.), “Чому ми 

називаємо себе націоналістами” (20–26 листопада 1948 р., перша редакція), “Хто такі 

бандерівці та за що вони борються” (1948 р.), “Двадцять років боротьби ОУН за 

національне і соціяльне визволення українського народу, за Українську Самостійну 

Соборну Державу (1929–1949)” (1949 р.), “За тип організованої демократії в 

майбутній незалежній українській державі” (25 січня – 4 лютого 1949 р.), “Безпо-

середньо за що ми ведемо наш бій” (14–17 лютого 1949 р.), “Про одну рушійну силу 

революції” (2 березня 1949 р.), “Чому ми називаємо себе націоналістами” (1949 р., 

друга редакція), “Хто є справжній націоналіст-революціонер” (1949 р.), “Роля ОУН в 

житті українського народу” (1949 р.), “В чому полягає революційність нашого руху” 

(1949 р.), “Ідея Української Самостійної Соборної Держави – найвища і основна ідея 

українського націоналізму. Що вона означає?” (1949 р.), “Чому СССР повинен бути 

перебудований на принципі незалежних національних держав?” (січень 1950 р.), 

“Політика московсько-большевицького уряду та його української агентури не має 

нічого спільного із справжньою волею українського народу (У відповідь на виступ в 

ООН делегата Великобританії п. Макнейла)” (березень 1950 р.), “Про наш плян 

боротьби за визволення України в теперішній обстановці” (квітень 1950 р.), “Кілька 

завваг щодо того, якими повинні бути радіопередачі “Голосу Америки” для 

Совєтського Союзу” (серпень 1950 р.), “Підготовка третьої світової війни та завдання 

українського народу” (травень 1951 р.), “За правильну постановку української 

визвольної політики” (2 лютого 1951 р.), “Якого об’єднання нам треба?” (2 лютого 

1951 р.), “Принцип приватної трудової власности на землю в Програмі ОУН”               

(1951 р.). 
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Упорядник подав ґрунтовні примітки до текстів (с. 595–652). Вони 

складаються з двох частин. Перша містить дані про дату написання та спосіб її 

встановлення, псевдонім, яким підписано працю, та відомості про обставини її 

публікації у підпіллі. Друга – примітки до текстів праць, в яких особливо докладно 

висвітлено епізоди з історії українського визвольного руху першої половини ХХ ст., 

біографії його провідних діячів. Необхідно підкреслити, що упорядник подав 

конкретну інформацію про події та наголосив на найважливіших моментах. 

Видання супроводжується біографічними довідками (понад 140) з 

відомостями про осіб, з якими був знайомий та безпосередньо працював П. Федун           

(с. 653–676). Це насамперед співробітники референтури пропаганди, охоронці, особи, 

які забезпечували всім необхідним, керівництво тощо. 

У книзі також опубліковано матеріали, які значно її збагатили, це – 

фотографії, титулки та окремі аркуші праць, карти, схеми криївок, в яких перебував 

П. Федун, та ін. Всього налічується понад 100 ілюстрацій. Походять вони з приватних 

збірок, архівних установ України та з-за кордону. 

Іменний та географічний покажчики (с. 683–716), підготовлені 

упорядником, дають змогу виявити декілька сотень псевд, прізвищ та населених 

пунктів, згаданих у виданні. Художнє оформлення книги виконав Тарас Стефанишин. 

Книга з’явилася завдяки допомозі багатьох людей, які своїми матеріалами, 

порадами, заувагами, критикою та врешті-решт фінансовою допомогою значно 

посприяли виданню. Особливу подяку за допомогу в роботі висловлено Голові 

Світової Ліги Українських Політв’язнів Богдану Качору та всім, хто долучився до 

видання цієї книги. 

Михайло Романюк, опублікувавши цю книгу, заповнив чимало не дослід-

жених сторінок українського визвольного руху 1940–50-х рр. Без сумніву, це видання 

допоможе глибше вивчити та збагнути історію й ідеологію українського визвольного 

руху та стане прикладом для наслідування іншим науковцям, які працюють у цьому 

напрямі. Адже за словами одного із рецензентів книги доктора історичних наук, 

професора Ярослава Дашкевича: “Без перебільшення можна сказати, що його 

(П. Федуна. – А. С.) праці, писані в дуже складних умовах підпілля, входять до 

золотого фонду української політичної літератури 40-х рр. минулого століття”. 

Знати правдиву історію України ХХ ст. – обов’язок кожного українця, який 

хоче вирватися з тенет брехні та позбавитися комплексу меншовартості. 
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